Kjære hytteeier!
Velkommen til Åmot!

Vi håper du trives og at du har anledning til å gjøre deg kjent med alt det vårt lokalsamfunnet har
å tilby:
Rena er kommunesenteret og her finner du mye som vi er svært stolte av: Åmot kulturhus med
kafé, folkebibliotek, to moderne kinosaler, konsert- og teaterscene og kulturskole, blant annet.
Høgskolen i Hedmark sin avdeling for økonomi- og ledelsesfag med en rekke studietilbud og et
aktivt studentmiljø ligger noen hundre meter unna. Og i gangavstand - som en del av sentrum ligger også Rena Leir. Norges mest moderne militærleir. Sammen med forsvaret har vi laget Rena
idrettspark med, idrettshall, lysløype og en rekke idrettsbaner og tilbud som er åpne for sivile og
militære brukere. Anlegget rommer både badstue, svømmebasseng med stupetårn og et
varmtvannsbasseng for barn. Åpningstider finnes på nettet.
Både Glomma og Rena-elva har enestående fiskemuligheter og på Deset finner du Rena
fiskecamp. Osen er et grendesamfunn nordøst i kommunen, ved Osensjøen på grensa til Trysil.
Her er det svært flotte badestrender og et variert reiseliv sommer og vinter, med blant annet
fallskjermhopping på Østre Æra og alpinanlegg i Furutangen.
Naturen er rik hos oss. Vi har store fiskevann og fiskeelver, skoger med et svært variert dyreliv og
fjellområder med villrein og ryper. Alle former for friluftsliv er mulig og Åmot Utmarksråd
formidler fiskekort og jaktkort for de som ønsker det. Idrettsmulighetene er også svært varierte og
Rena er startstedet for noen av Norges største idrettsarrangementer hvert år: Birkebeinerrennet og
Birkebeinerrittet. Østerdalen Alpin, Hovdmoen skytterbane med blant annet løpende elg og
moderne lerdueanlegg og Sorknes golfbane finner du rett nord for Rena.
Sammen med nabokommunene våre driver vi selskapet «Visit Elverumsregionen» som
markedsfører opplevelsesmuligheter og arrangement i regionen.
http://www.visit-hedmark.no/no/elverum-regionen/
Vi har mye vi er stolte av – og vi har mye å dele med deg!
Åmot kommune arbeider for en sterk utvikling av nye hytteområder flere steder i kommunen. Vi
vil gjerne ha forslag og synspunkter fra deg om hvordan vi kan bli en bedre vertskommune for
hytteeierne og reiselivsnæringen?

Med vennlig hilsen

Ole Gustav Narud

