Verran kommune

Med blikket rettet framover…
Verran kommune har vakker beliggenhet langs Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag og består av tettstedene
Malm, Follafoss, Verrastranda, Verrabotn og Sela.
Kommunesenteret Malm er et gammelt gruvesamfunn
hvor det i mer enn 100 år ble tatt ut jernmalm fra gruvene.
Dette la grunnlaget for velstand og gjorde Malm til en
av landets rikeste kommuner.
I 1964 ble Malm slått sammen med Verran, og da
gruvedriften ble innstilt på 1990-tallet, startet en lang
og utfordrende omstillingsprosess for kommunen.
Kommunen har hatt stor industriaktivitet.
I Follafoss la det gamle tresliperiet grunnlag for mange
arbeidsplasser, og her ble også Nord-Trøndelags første
kraftverk bygd i 1919. Stoltheten fra den gang lever i
beste velgående, samtidig velger vi nå først og fremst å
rette blikket framover ved å legge til rette for en positiv
næringsutvikling.
I dag kan vi vise til et meget godt og variert industrielt
miljø i kommunen, og ca 50 prosent av den yrkesaktive
befolkningen er sysselsatt i slik virksomhet. For bedrifter
som ønsker å etablere seg her, er det derfor en trygghet
å komme til en kommune med lange industritradisjoner.
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Øvrig sysselsetting fordeler seg på handel/service og
jord- og skogbruk. Verrabotn kan vise til store forekomster
av stein og grus, Verrastranda er et typisk landbruksområde, mens Sela er ei fjellgrend med jordbruk og
reinnæring.
Verran Næringsutvikling er kommunens næringsavdeling som arbeider spesielt med næringsutvikling og
konkrete prosjekter som over tid vil materialisere seg i
økt produksjon og vekst.

Tilrettelagt for trivsel
Vi legger til rette for et attraktivt og trygt lokalsamfunn
med lave bokostnader, hvor du har alle forutsetninger
for å trives. Kommunen kan by på rike muligheter for
friluftsliv og rekreasjon, med kort vei mellom sjøen og
fjellet. Et allsidig og rikt fritidstilbud er en viktig faktor
også for næringsetableringer.
Vi satser også betydelige ressurser på skoleog oppvekstsektoren, hvor full barnehagedekning er et
oppnådd mål.

Side 1

Post i butikk

Telefon 74 15 72 99 Telefax 74 15 79 90
Åpningstider: Man. - fre.: 09.00 - 20.00 Lør.: 09.00 - 18.00

Vi er også stolte av å ha gjort oss bemerket på nasjonalt
nivå med etableringer av elevbedrifter, med unge
gründere som i framtiden forhåpentligvis skal bidra til
etablering av egne arbeidsplasser i kommunen.
Videre har vi en rekke lag og foreninger i kommunen
hvor aktiviteten er meget stor.
På den kulturelle arenaen kan vi blant annet vise til å
ha et av landets beste trekkspillmiljø, med flere NMvinnere blant oss.

Verran – en pilotkommune
I 2006 ble kommunen utpekt som pilotkommune i regi
av regjerningens satsing på småsamfunn med fokus på
å utvikle oss til et attraktivt lokalsamfunn.
Dette betyr at våre målsettinger og vår politikk tar
utgangspunkt i hva som passer oss best.
Nettopp denne kombinasjonen av en stolt historie og
et målrettet blikk framover gjør at vi har stor tro på en
positiv utvikling.

Velkommen som vår gjest!
Som gjest i Verran, skal du føle deg velkommen.
Beliggenheten mellom fjord og fjell gir en variert og
vakker natur som innbyr til aktivt friluftsliv. Det er kort
vei fra Trondheimsfjordens bredder til fjellområdene på
Fosenhalvøya, med gode muligheter for alle typer jakt
og fiske.
Det er godt fiske i fjorden så vel som i de mange fiskevann i kommunen. Spesielt er Beitstadfjorden en rik
kilde for fritidsfiske med egen torskestamme i Verrasundet - bedre kjent som Verratorsken.
Laks og sjøørret finner veien opp enkelte vassdrag og
vel 125 fjellvann med både ørret og røye kan by på rike
opplevelser når det gjelder innlandsfiske.
Jakt på hjortevilt, hare, rype, skogsfugl og mange andre
arter kan vi også tilby deg.
Med frodige åkre og gårdsbruk vakkert beliggende
mot fjorden, variert fauna, skogs- og fjellandskap vil alle
finne sin idyll, enten det er roen eller spenningen du
søker.
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Fakta:
Antall innbyggere:
Areal:			
Kyststripe:		
Høyeste fjell:		

Det meste av bebyggelsen ligger langs fjorden, som har
vært og er en viktig ressurs både som transportåre og
matkilde.

2.948 ( i år 2008)
601 km2
ca. 8 mil
Sandvassheia 655 m.o.h

Kommunevåpenet Jekta symboliserer kommunens nære
tilknytning til fjorden og historie med bygging av jekter.
Navnet Verran er avledet av fjordnavnet Veri, som betyr
«den rolige».

Avstand til sentra (fra Malm):
Steinkjer			
32 km
Namsos			
68 km
Stjørdal/Værnes		
120 km
Trondheim		
150 km

Verran kommune
7790 Malm, Norge
www.verran.kommune.no

Kommunesenteret Malm er kommunens største tettsted.
Andre tettsteder og grender er Follafoss, Verrastranda
og Verrabotn.
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Ta kontakt med oss på:
post@verran.kommune.no
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Utfører alt i mur,puss og flisarbeid.
Rehabilitering av piper.
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Telefon: 908 49 759
Holtan murmestrene.tislov@ventelo.net
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Fosdalen Industrier AS

Vi produserer og arbeider innenfor følgende forretningsområder:

Stålkonstruksjoner til on- og offshoreindustrien • Stålbruer - Gitterristbruer
Klappvingen snøryddeutstyr • Utleie av arbeidskraft
Telefon: 74123060

Telefax: 74123069

www.fosdalen.no

E-post: fi@fosdalen.no

• www.jsnorge.no • NO-12983• GM

Maskinering / mobil maskinering.
www.follatech.no
Slitasjeteknikk.
Renovering og vedlikehold av prosessutststyr. Tlf. +47 74123020
Montasje av mekanisk styrings- og framdrifts- Fax +47 74123030
utstyr for ankerhåndterings- og supplyskip.
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