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Et midtpunkt 

– i stadig utvikling

Midt i Østfold, på østsiden av Glomma, ligger  
Rakkestad kommune. Som det geografiske midt-
punktet i fylket grenser vi mot Sarpsborg og Skiptvet  
i vest, Eidsberg i nord, Marker og Aremark i øst og 
Halden i sør.

Oppdagelsen av rundt 10.000 år gamle fang-
stboplasser, viser at det til alle tider har vært  
bosetting og aktivitet i Rakkestad. Det eksisterer en 
lang rekke arkeologiske funn både fra steinalder, 
bronsealder og jernalder som dokumenterer bygdas 
forhistorie.

Rakkestad er i dag Østfolds nest største kommune i 
areal og en av landets største landbrukskommuner. 
Jordbruk og skogbruk har derfor naturlig nok alltid 
vært viktig for bosetting og arbeidsplasser. Herfra 
har det utviklet seg tilknyttede næringer som tre-
foredling og salg av landbruksmaskiner. 

De senere år har vi stadig fått mer teknisk avanserte  
bedrifter rettet mot prosessindustri, maritim og  
offshore industri. Dette viser at Rakkestad har vært 
en allsidig kommune i kontinuerlig utvikling – fra 
primærnæring til teknologiske ingeniørbedrifter. 
Det gir stor tro på fremtiden.



Visste du at...?
•	 Navnet	Rakkestad	er	opprinnelig	et	gårdsnavn;	av	mannsnavnet	Rakki;	
	 kan	også	komme	av	tilnavnet	rakki	–	den	raske,	djerve,	eller	«hunden»
•	 den	ca	3500	år	gamle	bronseøksa	fra	Øverby,	de	75	andre	røysene	og	
	 helleristningene	på	Bjørnstad	viser	at	det	lenge	har	vært	bosetning	
	 i	området	vårt
•	 Redskap,	gravhauger,	forsvarsverk,	tekstiler	og	vakre	smykker	
	 dokumenterer	bygdas	forhistorie

Historiske milepæler i Rakkestad
•	 I	1882	kom	Smaalensbanens	østre	linje.	
	 Dette	førte	til	dannelsen	av	et	sentrum	rundt	jernbanestasjonen
•	 På	1960-tallet	ble	ca	10.000	år	gamle	fangstboplasser	avdekket	på	Høgnipen
•	 I	1991	etableres	Rudskogen	Motorsenter.	I	dag	et	nasjonalt	senter	for	motorsport
•	 I	2012	kjøper	Mjørud	et	nytt	industrilokale	på	Rudskogen	Industripark	etter	mer		
	 en	100	år	som	en	betydelig	bedrift	i	Rakkestad

Greakeråsen	rundt	-	Foto	Brit	Lannem



Nærhet til det meste 

– bolyst for de fleste

Rakkestad er et sted du tilbringer hele livet. En 
kommune for alle livsfaser – fra den spede fødsel til 
en trygg tilværelse som pensjonist. Et lokalsamfunn  
med fokus på bolyst, trivsel og livskvalitet for hele 
befolkningen – uansett alder og status. Bare spør 
en raksting!

Trygge oppvekstvilkår og harmoniske bomiljø. Godt 
utbygd velferd og offentlige tjenester. Et rikt kultur-
tilbud og mange fritidsaktiviteter. Et spennende 
næringsliv og gode arbeidsplasser. Alt dette gjør 
Rakkestad til et bra sted å bo, leve og jobbe. 

Rakkestad er et lite lokalsamfunn med store 
kvaliteter. Den unike kombinasjonen av trygge om-
givelser, sosiale møtesteder og offentlige tjenester  
gjør nettopp Rakkestad til en kommune der både 
små og store, unge og gamle trives og har det bra. 

I Rakkestad er avstandene korte og mulighetene 
mange - uansett hvor du befinner deg. Foruten land-
lige omgivelser og vakker natur like utenfor døren, 
gjør de korte avstandene og gode forbindelsene at du 
har nærhet til det urbane bylivet hvis du ønsker det.  

Sarpsborg

Gøteborg

Mysen

Stockholm

Oslo



‘‘Jeg kjører til Rakkestad mens jeg hører på nyhetene!’’ 
Ansatt	i	Rakkestad,	bosatt	i	Sarpsborg

Visste du at...?
•	 det	er	like	langt	fra	Rakkestad	til	Sarpsborg	som	fra	Sarpsborg	til	Rakkestad
•	 det	geografiske	midtpunktet	i	Østfold	ligger	på	Sørbysletta,	på	veien	mot	Sarpsborg
•	 kommunen	er	delt	inn	i	tettstedene	Rakkestad,	Degernes	and	Os
•	 med	sine	435	km2	er	Rakkestad	Østfolds	nest	største	kommune	i	areal
•	 Riksvegene	22,	111	og	124	møter	hverandre	i	Rakkestad
•	 Rakkestad	har	egen	flyplass	med	800	meters	rullebane



Mangfold og samhold

Liten kommune – store kvaliteter

Rakkestad ligger i hjertet av Østfold – både geografisk  
og menneskelig. Mange av bygdas kvaliteter ligger 
nettopp i det nære og naturlige – ikke bare i om-
givelsene, men også i folk som bor her. I Rakkestad 
kan vi derfor trygt si at vi har hjertet på riktig sted. 

På samme måte som det åpne landskapet og de 
romslige omgivelsene gir rikelig med plass til å  
utfolde seg, er vi rakstinger kjent for å være både 
rause, gjestfrie og folkelige. Slik lever vi hver dag 
opp til kommunens visjon – mangfold og samhold.

Vår beliggenhet, størrelse og ikke minst lange  
tradisjon som landbrukskommune, har ført til at vi i 
Rakkestad alltid har følt et behov for å være selvforsynt  
av varer og tjenester. Nettopp derfor er vi vant til å 
hjelpe hverandre og stille opp for fellesskapet når 
det trengs. 

I Rakkestad vil vi at alle føle seg velkommen og bli 
hørt. Her er det lov å være engasjert og si hva du 
mener. Her er vi ærlige og redelige. Dette bidrar 
ikke bare til bedre mangfold og samhold, men gjør 
oss også stolte av å være rakstinger. 

Dunderbrua-Krokvann-Søndre	og	nordre	Stange	Varde	-	Foto	Otto	Igland



Greakeråsen	rundt	-	Foto:	Brit	Lannem

Linnekleppen
Foto	Svein	Erik	Tveit

Dette kjennetegner Rakkestad
•	 åpent	landskap	–	gjestfrie	mennesker
•	 god	plass	–	stor	romslighet
•	 korte	avstander	–	nære	relasjoner
•	 trygge	omgivelser	–	godt	samhold
•	 stort	engasjement	–	stort	mangfold



Vi bryr oss...
Snakk med oss om forsikring, bank og sparing.

Du treffer oss i Storgata 13, Rakkestad eller på tlf 69 22 78 70.

Bygdas forsikringsselskap gjennom generasjoner.

Grenseveien 11, 1890 Rakkestad
Telefon 69 22 40 40
epost: firmapost@km.no

 www.km.no

Det er viktig for oss
at forholdene ligger
til rette for våre 
medarbeidere slik at 
kunnskapen skal kunne 
utvikles i best mulig 
grad til fordel for
våre kunder.

Kopperud Murtnes Bygg AS er en entreprenør-
bedrift innen betong-, mur- og tømrerarbeid

Vi tar på oss oppdrag innenfor nybygg, ombygging og
rehabilitering av skoler, institusjoner, næringsbygg og boliger.
Vi har opparbeidet oss en maskinpark og kan også ta oppdrag 
innenfor graving. Siden etableringen i 1991 har vi jevnlig økt 
arbeidsstokken og vi er nå 35 ansatte. 



Det komplette servicehus for landbruk, håndverk, industri og husholdninger
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Så enkelt som

Ordretelefon 69 22 65 50 
Epost            post@oljeoggassenteret.no

w
w

w
.oljeoggassenteret.no

-Din energileverandør
Vi er din samarbeidspartner på

•	 Fyringsolje
•	 Parafin
•	 Diesel til landbruk, anlegg og industri

Telefon  69 22 70 70 Epost post@rakkestad-sogneselskap.no 
Sagveien 8 - 1890 Rakkestad

Hos oss får du råd og veiledning 
i valg av riktig produkt

-enten det er en liten eller stor investering.

AutoMower klipper ple-
nen mens du er borte 
eller sitter i godstolen 
og leser en bok!

•	 Smøreoljer
•	 Tanker og pumper
•	 Bolig- og industrigass
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Fakta om barnehagene i Rakkestad
•	 full	barnedekning
•	 alle	barnehagene	er	godkjent	for	barn	mellom	0	og	6	år
•	 fem	kommunale	barnehager	–	260	barn	fordelt	på	320	plasser
•	 fire	private	barnehager	–	150	barn	fordelt	på	150	plasser
•	 nært	samarbeid	mellom	barnehagene



Viktige fokusområder
•	 toleranse	og	inkludering	–	alle	skal	bli	sett	og	hørt,	bidra	og	medvirke
•	 mangfold	og	samhold	–	bygge	gode	relasjoner	
•	 vennskap	og	omsorg	–	både	gi	og	motta
•	 opplevelser	og	erfaring	–	fokus	på	lek,	læring,	deltakelse	og	formidling

Barnehagen

– en arena for mestring og selvfølelse

I Rakkestad har vi full barnehagedekning gjennom 
fem kommunale og fire private barnehager. Selv om 
alle har sitt eget særpreg, er det likevel noen felles 
fokusområder – blant annet å styrke vennskap mellom  
barn samt likeverdig behandling av gutter og jenter. 

Et viktig særtrekk ved de kommunale barnehagene 
er et faglig dyktig personale som har et mål om å 
skape en trygg arena for lek, læring og omsorg. Et 
sted der alle jobber etter de felles verdiene sam-
hold, glede, mot og troverdighet. 

Vi vil at hverdagen i barnehagen skal være mer 
opplevelsesreise enn treningsleir. Vi ønsker derfor 
et spesielt fokus på lek – både som egenverdi og 
læringsarena – der barnas nysgjerrighet og undring 
skal skape gode opplevelser og viktige erfaringer.

Dagene i barnehagen organiseres etter barnas  
behov. Dette får vi til ved å være lyttende og  
delaktige voksne – som både ser og kjenner behovet 
til hvert enkelt barn. I tillegg legger barnehagene i 
Rakkestad stor vekt på nær foreldrekontakt.  



“Rakkestadskolen arbeider for at elevene skal vite hva de skal lære, forstå hva 
de ikke forstår og hva de skal gjøre for å forstå”

Best i klassen

– helhetlig læring gir mer kunnskap

Skolene i Rakkestad har som mål å gi alle elever 
et optimalt tilpasset opplæringstilbud i et inklu-
derende læringsmiljø. Med fokus på kontinuerlig 
læring, skal vi skape større helhet og sammenheng 
– med mestring og gode opplevelser for alle.

I Rakkestadskolen legger vi vekt på tydelige læring-
sresultater. Med utgangspunkt i læreplanens  
kompetansekrav setter elevene egne delmål, refle-
kterer over egen læring og utvikler bevissthet om 
hvordan de kan bruke sine sterke sider i skoletiden. 

Som følge av en bevisst satsning i flere år, har 
Rakkestad gjort seg positivt bemerket innenfor  
elevbedrifter og entreprenørskap i skolen. Satsningen  
skjer i samarbeid med blant andre «Ungt entreprenør- 
skap i Østfold», landbruket i kommunen og andre 
lokale næringsaktører.

Skolene i Rakkestad er kjennetegnet av et dynamisk,  
verdibasert og resultatorientert lederskap. Verdiene  
raus, robust, redelig og reflekterende danner et 
felles grunnlag som alle ansatte ved alle skolene 
jobber for at vi får et godt miljø tuftet på disse  
verdiene.

Sentrale satsningsområder i Rakkestadskolen
•	 samarbeid	mellom	skole	og	hjem
•	 elevbedrifter	og	ungt	entreprenørskap
•	 tilpasset	opplæring
•	 vurdering	for	læring	og	utvikling
•	 klasseledelse	og	læringsstrategier



Visste du at...?
•	 Rakkestad	ungdomsskole	har	en	egen	verdensklasse	for	elever	med	
	 minoritetsspråklig	bakgrunn
•	 Bergenhus	skole	og	Rakkestad	ungdomsskole	er	øvingsskoler	for	
	 lærerskolestudenter	ved	Høgskolen	i	Østfold
•	 Os	skole	har	en	egen	base	med	elever	som	trenger	tilrettelagt	undervisning
•	 Kirkeng	skole	har	et	unikt	hjem-skole	samarbeid
•	 det	går	nesten	1000	elever	fordelt	på	en	ungdomsskole	og	tre	barneskoler
•	 alle	skolene	har	gode	uteområder	
•	 skolene	kan	benytte	det	kommunale	badet	i	skoletiden
•	 skolene	samles	årlig	til	et	Skoleting	med	kommunens	ledelse	og	politikere



Mye å finne på

– for barn og unge

Det finnes mange lag og foreninger i Rakkestad 
som gir et variert tilbud til barn og unge. Spek-
teret dekker både mye forskjellig – fra idrett, sang, 
musikk og bildende kunst til 4H-aktiviteter, histo-
rie og kulturminner.

På Aktivitetshuset kan du være med i mekkeklubb, 
rockeverksted, danseklubber og klubb for psykisk 
utviklingshemmede. Huset kan også leies til burs-
dager eller andre tilstelninger. Noen ganger er det 

åpent hus hvor ungdom kan komme for å hygge 
seg, treffe venner og kjente.

Rakkestad kulturskole er et kompetansesenter for 
musikk, teater og bildende kunst. De har store 
oppsettinger hvor barn og unge er aktive både som 
utøvere og arrangører. Det satses stort på kultur-
skolen fremover for å få til et enda mer mangfoldig 
tilbud.

Degernes	sentrum,	handicapstien
Foto	Elisabeth	Bjørnstad

Buerbakkene
Foto	Nils	Skaarer



Visste du at...?
•	 det	finnes	fine	øvingslokaler	for	rockeband	i	Rakkestad
•	 det	er	over	tusen	mennesker	i	Rakkestad	som	går	på	turnoppvisning	to	ganger	i	året
•	 Rakkestad	har	en	paintball-hall	og	en	paintball-bane
•	 modellflyklubben	Corvus	flyr	i	Rakkestadhallen	på	søndager
•	 Rakkestad	skolekorps	er	et	av	det	største	og	beste	i	Østfold

Mangler bilde av ungdom



Velkommen til Prestegårdsskogen
En timE fra OslO - 30 minuttEr fra sarpsbOrg
•		Byggeklare	tomter
•		Eneboliger
•		Tomannsboliger
•		Rekkehus	for	familier
•		Rekkehus	med	alt	på	ett	plan
•		Barnehagetomt	er	regulert

  

prestegårdsskogen ligger i et naturskjønt område, 5 minutter med 
bil fra rakkestad sentrum eller 15 minutters gange på den nye 
gang- og sykkelveien som nå etableres. Området er omkranset av 
store skoger og flere fiskevann for de store naturopplevelsene. 

i boligområdet som nå utvikles vil det både bli salg av store tomter 
for egen utbygging, ferdigtegnede boliger, både klassiske og mod-
erne og nye rekkehus for den som trenger mindre plass, men som 
ønsker en lettstelt hageflekk. Vi ønsker å kunne tilby et mangfold 
av muligheter slik at alle skal kunne oppfylle sin boligdrøm.  
i prestegårdsskogen kan du bestemme selv!

Prosjektutviklere	er		
Prestegårdsskogen	Utvikling	AS
selskapet er et samarbeid mellom steinar levernes as  
og Clemens Eiendomsutvikling Ks (Opplysningsvesenets fond).

priVatmEglErEn: Bent Cato Kirkeng • Tlf: 997 27 069

prEstEgårdssKOgEn utViKling as
martin levernes (daglig leder) 
martin@levernes.no • Tlf.: 976 63 044  

størst på salg i raKKEstad! Clemens	Eiendomsutvikling	KS
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Visste du at...?
•	 Rakkestad	kommune	har	en	aktiv	Frivillighetssentral
•	 hjemmesykepleien	 i	 Rakkestad	 er	 først	 ute	 i	 landet	med	 å	 benytte	
nødnett	som	forsterker	og	forenkler	samhandlingen
•	 Rakkestad	kommune	har	et	nytt	familiesenter	–	Familiens	hus	
•	 Familiens	Hus	også	rommer	helsestasjon,	fysioterapi	og	ergoterapiStore	Basdalsrunden

Foto	Otto	Igland

Helse- og omsorgstilbudet 
i Rakkestad har fokus på 
•	 selvstendighet
•	 styring	av	eget	liv
•	 fellesskap	og	aktivitet
•	 trygghet	og	verdighet



Trygghet og verdighet

– for alle mennesker, i alle livsfaser

Mål for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet i 
Rakkestad er å gi trygghet og verdighet når evnen 
til egenomsorg svikter. Den enkelte bruker og de 
pårørende er i sentrum for aktivitetene. Tjenesten 
retter seg i hovedsak mot brukernes grunnleggende 
behov samt muligheter og evnen til å dekke disse. 

Seksjon Hjembaserte tjenester er todelt – hjemme-
sykepleie og omsorgsboliger. Skautun rehabiliter-
ings- og omsorgssenter har rundt 70 plasser fordelt 
på korttid og langtid, samt en skjermet enhet for 
demente. Skautun har også miljøbase hvor hjem-
meboende kan komme på dagopphold, og ligger 
omkranset av park og sansehage.

Pleie- og omsorgstjenesten omfatter ikke bare el-
dre, men også andre med ulike behov. Det kan 
være barn, unge og voksne med ulike typer funks-
jonsnedsettelse – enten fysisk, psykisk eller rusre-
latert. For disse vil pleie og omsorg være alt fra mu-
ligheten til selvstendighet og styring i eget liv, til 
felleskap og sosiale aktiviteter, personlig assistanse 
og praktisk bistand. 

BOAK har i dag seks bofelleskap og et dagsent-
er samt brukere som bor i egne leiligheter. Blant 
disse har kommunen bofellesskap og egne boliger 
for utviklingshemmede over 18 år. Tjenesten som 
blir gitt i disse boligene, heter Personlig assistanse, 
herunder praktisk bistand og opplæring.

Tjenesten Miljøarbeid skal bidra til at brukerne op-
plever livskvalitet og trygghet i hverdagen, i form av 
hjelp og veiledning tilpasset den enkeltes behov. 
Miljøarbeid ytes i nært samarbeid med andre kom-
munale tjenester og øvrige offentlige hjelpeinstans-
er. Vi legger stor vekt på samhandling og tverrfaglig 
samarbeid, og involverer gjerne brukernes person-
lige nettverk, pårørende og hjelpeverge.

Familiens Hus gir et tilbud til mennesker i alle 
aldre – på ett sted. Mange opplever vanskelige 
perioder i livet. Kanskje trenger du noen å tenke 
høyt sammen med? Vi tar utgangspunkt i det du er 
opptatt av og prøver å finne løsninger samme med 
deg. Familiens hus jobber tverrfaglig i bredt sam-
mensatte team, som består av personer som har 
lang erfaring i å jobbe med mennesker.



Variert fritid

– fra personlig rekreasjon til organisert virksomhet

I Rakkestad ligger alt til rette for en variert fritid  
– uansett hva du liker å gjøre. Her har du mulighet 
til å drive med alt fra personlig rekreasjon i friluft 
til organisert lagidrett på ulike nivå. Kort sagt – et 
sted hvor du kan dyrke de aller fleste hobbyer og 
interesser. 

Rakstingene er kjent for sine mange ildsjeler og 
brennende engasjement. De over 200 frivillige lag 
og foreningene utgjør selve bærebjelken i det lokale 
idretts- og kulturlivet, som er ansvarlig for alt fra 
ukentlige aktiviteter til årlige arrangement.

I samarbeid med frivillige aktører og privatpersoner,  
ønsker kommunen å gi et tilbud som favner det 
meste for de fleste. Kort sagt – både små gleder og 
store opplevelser. I Rakkestad satser vi særlig på et 
godt tilbud for barn og unge. 

I Rakkestad tror vi på «en sunn sjel i et sunt legeme.» 
Derfor har vi fokus på god folkehelse i form av  
fysisk aktivitet. Fordi den varierte naturen rommer  
alt fra fjell til vann, har vi utallige muligheter  
for rekreasjon og aktiviteter i friluft.

Visste du at...?
•	 I	Rakkestad	kan	du	drive	med	alt	fra	personlig	rekreasjon	til	organisert	lagidrett
•	 I	Rakkestad	har	vi	flere	flotte	fasiliteter	for	idrett	–	både	innendørs	og	utendørs.





Velkommen til en «trevlig» handel i hjertet av Østfold! 
•	 28	ulike	spesialforretninger
•	 unike	varer	og	produkter
•	 personlig	service
•	 alt	innen	fem	minutters	gange

– i sentrum av begivenhetene 

Rakkestad er stedet med landsbysjarme og hjerte-
varme. Et sted hvor takhøyden er lav og romslig-
heten stor. Det ser vi et tydelig tegn på i vår handle-
gate – selve midtpunktet i sentrum av kommunen. 
Samtidig har vi hatt stort fokus på sentrums- 
utvikling de siste årene.

I Rakkestad er avstandene korte og mulighetene 
mange. Her finner du alt fra mindre nisjebutikker  
til større industribedrifter innenfor en radius på 
kun fem minutters gange. Ulike forretninger og 
virksomheter som dekker et vidt spekter av varer, 
tjenester og kompetanse.  

Rakkestad Handelstand SA består av to banker og 
hele 28 ulike spesialforretninger. Sammen tilbyr 
disse det meste av det du trenger i hverdagen. Det 
at vi har en handlegate helt uten kjedebutikker er 
helt unikt, og skaper en helt spesiell atmosfære og 
personlig service.

Dessuten er handlegata stedet «der det skjer».  
Et samlingspunkt for hele bygda i form av ulike  
arrangement og aktiviteter. Midnattsåpne butikker, 
handelsdager, markeder og diverse kulturbegiven-
heter er bare noe av det som samler rakstinger og 
besøkende gjennom året.

Stor handlefrihet



m a l i n gnetto
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Storgata 5
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RUUD

Storgata 16 
Tlf: 69 22 10 89 Glosli Sport & Fritid A/S

1890 Rakkestad • Tlf. 69 22 24 38

Total leverandør av yrkes og fritidsklær, 
samt velutstyrt dyrebutikk. For folk i farta!



Oppslags annonse for Handelstanden
Her mangler vi en del materiale.





Stort mangfold

– gir flere muligheter

Som en av landets største landbrukskommuner, har 
Rakkestad flere store bedrifter innen landbruks- 
relatert virksomhet. I tillegg er byggebransjen,  
mekanisk industri, tekstilindustri og sentralvaskeri 
andre viktige næringer. 

At offshorerelatert næring drives i innlands- 
kommunen Rakkestad viser at det meste er mulig. 
I over 100 år har Mjørud vært en betydelig bedrift 
i bygda. Samtidig har en rekke nye bedrifter  
blitt etablert i kjølvannet av Mjørud sin offshore 
virksomhet de senere årene.

Selv om vi har lange tradisjoner innen landbruk 
og andre tradisjonelle næringer, kan vi vise til et 
mangfoldig og spennende næringsliv i kontinuerlig 
utvikling. Et næringsliv med bredt spekter av ulike 
bedrifter som drar nytte av hverandres nettverk, 
kompetanse og erfaring.

Det gode, varierte arbeidsmarkedet gir deg mange 
muligheter til å kunne finne en spennende jobb i 
Rakkestad. At svært mange bedrifter er eid av folk 
bosatt i kommunen, skaper dessuten større sjanser 
for at bedriftene blir værende her også fremtiden.



Visste du at...?
•	 Flere	bedrifter	i	Rakkestad	er	store	og	ledende	på	sine	felt	i	Norge
•	 Blant	disse	finner	du	Sentralvaskeriet	for	Østlandet,	Prior	Østfold	
	 Eggsentral,	Mjørud	Gruppen	og	Nor	Trapp



Alt er mulig

– med gode idéer og solide støttespillere

Næringslivet i Rakkestad er – og har alltid vært – i 
stadig vekst og utvikling. Alt fra tradisjonelt land-
bruk og en betydelig næringsmiddelindustri til 
moderne teknologibedrifter innen offshore og land-
basert virksomhet – side om side. Dette viser både 
ytterpunktene og essensen i Rakkestad – et sted 
der alt er mulig. Det skal det også være i fremtiden.  

Rakkestad Næringsråd er næringslivets eget organ 
som samlet ytrer og ivaretar det lokale næringslivets 
behov og interesser. Næringsrådet samarbeider 
med kommunen for at veien fra sak til løsning skal 
være kortest mulig. I styret sitter representanter fra 
hver bransje slik at både store og små bedrifter har 
en stemme.  

Næringsrådet ønsker å skape stadig bedre forut-
setninger for videre vekst. Vi ønsker å legge til rette 
for næringsutvikling og å være med på å gjøre Rak-
kestad til et attraktivt sted å jobbe og bo. 

Navet Næringshage kan hjelpe deg med å utvikle 
forretningsidéen din eller koble deg opp mot andre  
som hjelper deg videre. Navet kan også hjelpe 
deg med kontorlokaler hvis det er ønskelig. Navet  
Næringshage holder til i Liensgården midt i  
Rakkestad sentrum.

I Rakkestad ønsker vi kort og godt å gjøre det  
enklere å realisere de gode forretningsidèene. Her 
vises mye vilje og engasjement fra grasrota. Med 
gode støttespillere underveis blir det kort vei fra 
initiativ til beslutning.





Rudskogen

– bygdas største publikumsmagnet!

Rudskogen Motorsenter åpnet i 1990, og er den 
eldste asfaltbanen for motorsport i Norge. I 2006 
ble nettopp Rudskogen valgt som nytt nasjonalt 
senter for motorsport – med midler fra blant andre 
Kirke- og Kulturdepartementet.

Siden har målet vært å kontinuerlig utvikle  
Rudskogen til et stadig mer komplett motor-
sportsenter. Et moderne og fleksibelt anlegg hvor  
kapasiteten økes gradvis slik at stadig flere aktivi-
teter skal kunne foregå samtidig. 

I samarbeid med Borg MC tilbyr Rudskogen i dag 
ett stort område for de fleste sportsgrener innen bil 
og MC. Etter at førstnevnte flyttet sitt anlegg for 
motocross og enduroløype hit, har senteret nå en 
rekke ulike aktiviteter både på asfalt og grus. 

Rudskogen i dag ikke bare bygdas største trekk-
plaster og publikumsmagnet, men også en viktig 
ambassadør for Rakkestad – både hjemme i Norge 
og ute i verden. I tillegg er Rudskogen en viktig 
samarbeidspartner for kommunen og næringslivet.

Les mer på rudskogen.no



Faktaboks / «Visste du at...?»
•	 den	nye	banen	på	Rudskogen	åpnet	i	2012	er	hele	3,3	kilometer
•	 banen	er	tegnet	av	den	kjente,	tyske	banearkitekten	Hermann	Tilke	

Les mer på rudskogen.no



Sertifisert i.h.t.
-ISO 9001 : 2008
-ISO 3834-2 : 2005

Noble Installation AS
Pb 232, 1891 Rakkestad
Rudskogen 
Næringspark
Tlf: 69 22 80 80

www.noble.no

Offshore - Skip - Industri

Mekanisk verksted • Offshore installasjon • Maritime operasjoner

•	 Leverandør	av	profesjonelle	
IT-tjenester	til	næringslivet	og	
privatmarkedet	siden	2003	

•	 Butikk	med	verksted	

•	 Bedriftsavtaler
Tlf: 69 22 21 10www.sentrumdata.no

Tlf: 69 22 65 00 
www.rakkestadenergi.noVi er til for lokalsamfunnet!

VARMEPUMPER STRØM INSTALLASJONSTJENESTER

Det beste valget for deg som 
bor i Rakkestad! 

Ta kontakt for tilbud.

Salg - Installasjon - Service
Gratis befaring!

Vi utfører alle typer elektriske 
installasjoner innen industri, jordbruk 
og bolig.

Norges hovedanlegg for motorsport ligger i Rakkestad Kommune



Noen banker er rare
Banker som oss er litt annerledes. Vi er liksom ikke bare bank 
for å være bank. Poenget er ikke å tjene mest mulig penger, men 
å være en nyttig medspiller i vårt eget lokalsamfunn. Derfor lar 
vi også overskuddet bli i distriktet vårt – til glede for alle oss som 
hører til her. 

AREMARK • MARKER • RØMSKOG • MOSS • RAKKESTAD

Velkommen innom!
  TELEFON 69 81 04 00

epost@marker-sparebank.no
www.marker-sparebank.no

www.marker-sparebank.no

www.facebook.com/
markersparebank



Landbruket

– en spire til fortsatt vekst

Rakkestad er en av Norges største landbruks- 
kommuner der det åpne, flate landskapet gir gode 
forutsetninger for et effektivt jordbruk. Det har 
blant annet ført til at Rakkestad produserer årlig 
mest korn av alle kommunene i Østfold. 

Kommunen har også et svært aktivt husdyrmiljø 
med produksjon av både kjøtt, melk og egg. 
Foruten tradisjonell gårdsdrift velger noen å satse 
på tilleggsnæringer – blant annet videreforedling av 
mat, håndverk og «Inn på tunet».

Vår beliggenhet er gunstig i forhold til i nærings-

middelindustrien og befolkningsrike områder på 
Østlandet. Det er et nasjonalt ønske om å øke mat-
produksjon i Norge. Rakkestad vil med sine aktive 
bønder og naturgitte forutsetninger være en viktig 
bidragsyter for å nå dette målet. 

Rakkestad har et samlet utmarksareal på ca. 287 
000 daa, ikke medregnet vann. Av dette arealet 
er i underkant av 250 000 daa produktiv skog,  
som gir om lag 70.000 m3 tømmer årlig. Av dette 
kvantumet hogges noe over 60 000 m3. Hvert år 
settes det ut ca. 90.000 granplanter og det ryddes 
i gjennomsnitt 2500 daa ungskog.



Fakta om landbruket i Rakkestad
•	 korn	og	oljevekster	dyrkes	på	ca.	90	%	av	arealet
•	 6,3	%	er	sysselsatt	direkte	i	jordbruket	og	9,3	%	i	tilknyttet	næringsmiddelindustri
•	 for	hvert	årsverk	man	har	i	landbruket,	gir	det	om	lag	et	halvt	årsverk	i	ringvirkning
•	 gjennomsnittlig	driver	hver	bonde	392	daa	jord
•	 førstehåndsverdien	av	det	bonden	produserer	er	høyest	av	alle	kommunene	i	Østfold,	
	 ca.	300	millioner	kroner	eller	ca.	20	%	av	totalen	i	fylket
•	 bruttoverdien	av	tømmeret	fra	Rakkestadskogene	utgjør	noe	mellom	20	og	25	millioner	kroner

Visste du at...?
•	 Rakkestad	står	for	om	lag	7	%	av	Norges	hveteproduksjon
•	 Rakkestad	er	landets	6.	største	kommune	målt	i	dekar	dyrket	mark	(111.000	daa)
•	 Skogene	i	Rakkestad	binder	mer	karbon	enn	det	innbyggerne	i	kommunen	i	
	 gjennomsnitt	slipper	ut
•	 Rakkestad	er	av	de	kommunene	i	innlandet	med	flest	fiskearter
•	 Det	skytes	årlig	om	lag	150	elger	og	400	rådyr	i	Rakkestad	hvert	år.	
	 Samlet	slaktevekt	utgjør	om	lag	26	tonn			

Fakta om landbruket i Rakkestad 
•	 totalt	dyrket	areal	er	ca	110	000	daa	
•	 korn	og	oljevekster	dyrkes	på	ca	90	prosent	av	arealet
•	 bøndene	i	kommunen	utgjør	ca	7	%	av	landets	hveteproduksjon	
•	 næringen	omsetter	for	ca	300	mill	kroner	årlig



Harmoniske omgivelser

– behagelige bomiljø

Uansett hvor eller hvordan du foretrekker å bo, ligger  
alt til rette for at du skal finne deg godt til rette i 
Rakkestad. I alle deler av kommunen har vi gode, 
attraktive boligområder – enten du trives best nær 
sentrum eller litt utenfor. 

Rakkestad er en kommune med unik beliggenhet 
i forhold til både byen og bygda. Det gir større  
potensial og flere muligheter til å kunne bo et sted 
som kombinerer vakre omgivelser med nærhet til 
det meste - selv om du ønsker å bo tilbaketrukket. 

I Rakkestad legger vi stor vekt på å skape gode 
bomiljø der både liten og stor, gammel og ung  
kan trives og føle seg trygge. Gode, harmoniske 
omgivelser som gir den gode følelsen av hjemme. 

Foruten spredt bosetting, har vi de siste årene har 
vi kontinuerlig hatt attraktive tomteområder under 
utvikling og boligfelt under utbygging. Spennende 
prosjekter med fokus på både kvalitet og valgfrihet 
for den enkelte.  



Kirkelundtien	-	Foto	Hans	Gunnar	Spilde

Fakta
•	 konkret	eksempel	som	underbygger	hovedtekst
•	 «det	du	ikke	trodde	om	Rakkestad»
•	 unikt	særtrekk	ved	Rakkestad
•	 Rakkestad	i	tall



 



Boger Bygg AS er en familiedrevet byggmesterbedrift som tar alle typer bygge- og 
rehabiliteringsarbeid opp mot 20 millioner. Vi dekker alt fra hovedentrepriser for offentlige 
og private byggherrer til oppføring av eneboliger, rehabilitering og tilbygg / påbygg. Vi hold-
er til i Rakkestad, og har Østfold og deler av Akershus som vårt sentrale satsningsområde.

Vi har sikret oss en av de aller siste tomtene på Industrifeltet i Rakkestad. 
Tomta er på nesten 11 dekar, og ligger på nedsiden av den gamle Ørfabrikken, ned 
mot Rakkestadelva. Vi har tanker om å splitte opp tomta i 2–6  tomter slik at også 
mindre bedrifter kan få muligheten til eget bygg.

Eget bygg øker muligheten for å styrke egenkapitalen i din bedrift. Du betaler renter 
og avdrag i stedet for å leie. Tomta kan tilpasset ditt behov for både inne- og uteareal. 
1/3 av tomta er skrånet og gunstig for toetasjes bygg med direkte innkjøring i begge 
etasjer.  Den resterende delen av tomta er flat. Det er fjernvarme og bredbånd i 
området.

Ta kontakt for en uformell prat!

Har du tanker om
eget bygg for din bedrift?

Industriveien 6, 1890 Rakkestad • Tlf. 69 22 32 92 • post@bogerbygg.no • www.bogerbygg.no

Bjørnstad bygg annonse kommer snart



•	 300	kvm	flott	interiørbutikk	
midt	i	Rakkestad	sentrum	

•	 Stor	tapetavdeling	

•	 2000	kvm	gulv	på	lager

Storgata	11				|				1890	Rakkestad				|				69	22	13	00

Utvendig oljemaling
for den kresne.
Mestermaling fra Steen Hansen

Maling • Tapet • Gulv • Håndverk

Mjørud AS’ kjernevirksomhet er innenfor miljøutstyr for 
offshore- og landbaserte gassturbinapplikasjoner med 
varmegjennvinningsenheter basert på væske og damp.

Vi utfører design, engineering, fabrikasjon, testing og 
installasjon hos kunde. Våre typiske kunder er norske og 
utenlandske energiselskaper. Mjørud as har en rekke egne 
produkter som leveres worldwide.

Scandic Energy AS er et datterselskap av Mjørud AS
og innehar kompetanse innen vannkraftindustrien. 
Selskapet er under videre oppbygging og er et reelt 
alternativ til etablerte aktører i dette marked. 
Leveransene vil være både til nymarked og rehabilitering 
av vannvei, turbin og generatorer.

Mjørud as er en teknologibedrift beliggende i 20.000 m2, moderne lokaler i Rudskogen 
Næringspark. Bedriften har prosjekt- og engineering / produktutviklingsavdeling, samt eget 
mekanisk verksted. Vi har pr. 2014 100 årsverk i bedriften. I tillegg til egne ansatte, har bedrif-
ten et solid nettverk av samarbeidspartnere og leverandører

www.mjorud.no  www.scandic-energy.no



Vårt felles ansvar

– med tanke på fremtiden

Miljø, klima og energi er sentrale temaer både  
nasjonalt og regionalt. Det er et felles ansvar å 
sørge for at vi har et bærekraftig samfunn. I dette 
ligger det å ta vare på ressursene, utnytte de på en 
god måte og sørge for at fremtidige generasjoner 
har de samme forutsetningene som tidligere. 

Utslipp av klimagasser og energibruk henger tett 
sammen. I Rakkestad både produseres og brukes 
detmye fornybar energi. Vi har blant annet mange 
forbrenningsanlegg basert på halm, trevirke og  
treflis. I tillegg produseres det ca. 13 Gwh energi 
i småkraftverkene i Rakkestadelva og ca. 25 Gwh 
i varmegjenvinning fra forbrenningsanlegget på  
industriområdet. Ved Bodal renseanlegg produseres 

biogass fra kloakkslam, som blant annet brukes til 
hygienisering av slam og oppvarming.

Rakkestad kommune er en viktig og ikke minst  
synlig aktør i samfunnet. Det er derfor viktig at vi 
går foran og viser vei. 

Noen eksempler:
•	medlem	i	stiftelsen	Miljøfyrtårn
•	egen	kommunedelplan	for	energi	og	klima
•	ENØK/tiltaksanalyser	på	kommunale	bygg
•	vedtatt	å	tilknytte	kommunale	bygg	til	fjernvarme
•	tilrettelagt	for	ladeinfrastruktur	el-bil
•	miljøvennlige	innkjøp
•	varmepumper/bioenergianlegg	på	nye	bygg

Visste du at...?
•	 1	liter	fyringsolje	genererer	ved	forbrenning	2,66	kg	CO2
•	 Det	er	etablert	hurtiglader	til	El-bil	ved	Bergenhuskrysset
•	 Du	hvert	år	mottar	ca.	45	kg	uadressert	reklame.	Husk	at	du	kan	reservere	deg!
•	 Det	er	fire	vannkraftverk	i	Rakkestadelva	som	produserer	totalt	13.000.000	kWh	elektrisk	energi



Sentralvaskeriet 
for Østlandet 
- en ren fornøyelse

AS

Adresse:
Sagveien 14

1890 Rakkestad

Telefon:
69 22 64 00

Låser og nøkler • Husnr./Gravering av skilt
Solskjerming • Reparasjon av hvitevarer

Rakkestad 
Lås og NøkkeL service As

Storgaten 8 - Postboks 149, 1891 Rakkestad - Telefon: 69 22 34 48

Ragnar Heier
Mob: 916 41 128

HEIERS HUSHOLDNINGSSERVICE

TB Jern 
  & Blikk AS
• Kobber- og 
  blikkenslagertjenester
• Mekanisk verksted

Telefon: 69 22 27 90 
epost: jan-egil-haug@tbjernblikk.no

Aluminium - Stål• Kobber
Messing • Rustfritt • Syrefast 
Galvaniserte produkter

TAKTEKKING / TAKARBEID

Mobil: 901 63 217 • epost: paulmess@online.no

Produsent av brosjyrer, hjemmesider og film

Telefon: 69 87 70 00     www.profil-media.no

Erik Hauge
TRANSPORT

Transport av grus og pukk
og utleie av container

Ø Wiig - 1789 Berg i Østfold - 69 19 57 00/ 90 10 21 88

1891 Rakkestad – Telefon: 950 32 914
E-post: post@ragnarhaugen.no



– til hverdag og fest

Kulturhusets festsal er hyppig brukt til større møter, 
konferanser og ulike festlige arrangement. Loka-
lene har kapasitet til 350 personer og et moderne 
anlegg for tale, lyd og bilde. Den tilknyttede spis-
esalen har plass til rundt 100 – på dagtid brukes 
den som kafé og kantine for kommunens ansatte.

Rakkestad kino holder til i kulturhusets teatersal. 
Lyd og bilde ble digitalisert i 2011. Salen har 285 
sitteplasser og brukes til konserter for kor og korps, 
band og andre musikere – samt teateroppsetninger 
og lokale revyer.

Rakkestad rådhus
•	 Servicekontor
•	 NAV
•	 spisesal	/	kantine
•	 sentralarkiv
•	 seksjon	kultur
•	 IT

Hyppig brukt

Bilde av festsal, kommer snart

Visste du at...?
•	 festsalens	italienske	marmorgulv	er	som	«nytt»	selv	etter	50	års	bruk
•	 på	rådhustomta	lå	en	gammel	middelaldergård	kalt	«Tingberg»
•	 det	er	gratis,	stor	parkeringsplass	rett	utenfor	kulturhuset.
•	 Rakkestad	Brannvesen	er	lokalisert	i	kjelleretasjen	av	rådhuset

Fakta om kulturhuset
•	 kino-/teatersalen	bygget	i	1988
•	 brukes	til	store	arrangementer	for	inntil	350	personer
•	 egen	restauratør	som	serverer	til	møter,	arrangement	og	kafé
•	 brukes	hver	ukedag	og	ofte	i	helgene,	hele	året	gjennom
•	 lokalene	leies	via	servicekontoret
•	 møteromseksjonen	består	av	kommunestyresal,	
	 formannskapssal	og	to	mindre	møterom

Rakkestad kulturhus (renovert i 2011)
•	 møteromseksjon
•	 festsal
•	 spisesal	/	kantine
•	 bibliotek
•	 kinosal
•	 lokalhistorisk	arkiv



Servicekontoret

Én dør – mange muligheter

Servicekontoret holder til i Rådhuset og er sam-
lokalisert med NAV og Advokatvakten. Vårt motto 
er “En dør – mange muligheter”. Her får du all  
informasjon du trenger om kommunen – samt råd, 
veiledning og bistand i forbindelse med kommunale  
tjenester. 

På Servicekontoret møter du dyktige og service- 
innstilte medarbeidere som svarer på dine spørsmål. 
I tillegg er Servicekontoret førsteinstans når du  
ønsker å snakke med en saksbehandler eller annen 
person i kommunen. 

Slik kontakter du oss: 
•	 personlig	oppmøte
•	 ring	69	22	55	00
•	 sms	til	941	58	295	
•	 chat	på	websiden	
•	 mail	til	postmottak@rakkestad.kommune.no	

På servicekontoret får du blant annet 
•	 generell	informasjon	om	kommunen
•	 hjelp	til	utfylling	av	skjemaer	og	søknader
•	 saksbehandling	av	et	utvalg	kommunale	tjenester
•	 informasjon	om	offentlig	virksomhet	og	andre	aktiviteter

Fakta om kulturhuset
•	 kino-/teatersalen	bygget	i	1988
•	 brukes	til	store	arrangementer	for	inntil	350	personer
•	 egen	restauratør	som	serverer	til	møter,	arrangement	og	kafé
•	 brukes	hver	ukedag	og	ofte	i	helgene,	hele	året	gjennom
•	 lokalene	leies	via	servicekontoret
•	 møteromseksjonen	består	av	kommunestyresal,	
	 formannskapssal	og	to	mindre	møterom

Rakkestad kulturhus (renovert i 2011)
•	 møteromseksjon
•	 festsal
•	 spisesal	/	kantine
•	 bibliotek
•	 kinosal
•	 lokalhistorisk	arkiv



Telefon: 69 22 55 00
Telefax: 69 22 55 01
SMS: 94 15 82 95
postmottak@rakkestad.kommune.no

Les mer på 
rakkestad.kommune.no

Rakkestad kommune

Degernes	sentrum,	handicapstien-	Foto	Elisabeth	Bjørnstad

mangfold og samhold


