
Sammen om trivsel

Strand kommune



Strand er den største kommunen i Ryfylke - sentralt plassert på  
fastlandet rundt to mil nordøst for Stavanger. Med beliggenhet i ytre  
Ryfylke, med kort avstand til både Stavanger og nord-Jæren, er Strand 
omgitt av vakker og variert natur som rommer både sjø og fjell.

Vi har gode offentlige tjenester, attraktive boligområder, rikholdige 
kulturtilbud og utallige fritidsaktiviteter. Kombinert med et næringsliv 
i vekst og gode kommunikasjoner, er Strand en kommune med mange 
muligheter. 

Foruten jevn befolkningsvekst de siste årene, er kommunen i rivende 
utvikling - både i hovedsenteret Jørpeland og på Tau. Blant annet 
jobber vi aktivt for å styrke Jørpeland som bysentrum i Ryfylke - både 
som attraktivt bosted og naturlig møteplass for handel og kultur.

Vi har i dag gode forbindelser til Stavanger med ferjer og hurtigbåt. 
I løpet av de neste årene vil utbyggingen av en ny, undersjøisk 
motorvei gjøre det betydelig enklere både å bo og drive næring  
i Strand. Det er vi sikker på vil bidra til økt vekst og utvikling 
fremover. 

Der du vil bo

Fakta om Strand
•	 største	kommune	i	Ryfylke
•	 over	12.000	innbyggere
•	 sentral	beliggenhet	på	ytre	Jæren	
•	 to	kommunesentere	-	Jørpeland	og	Tau
•	 ny,	undersjøisk	motorvei	til	Stavanger	ferdig	2019

Strand 
- mulighetenes kommune
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Strand er et lite lokalsamfunn med store kvaliteter. 
Vi mener det er den unike kombinasjonen av  
om-givelser, møtesteder og aktiviteter som gjør 
Strand til en kommune der både små og store, unge 
og gamle trives og har det bra.

I Strand er avstandene korte og mulighetene mange  
- uansett hvor du befinner deg. Foruten den storslåtte 
naturen like utenfor døren, har du alltid nærhet til  
offentlige tjenester og fritidstilbud. Det gir grunnlag 
for god livskvalitet. 

Mange av Strand sine kvaliteter ligger i nettopp det 
nære og naturlige - ikke bare i omgivelsene, men 
også i menneskene som bor her. Kanskje virker det 
åpne landskapet beroligende på kropp og sjel, og 
skaper en følelse av samhold og trygghet? Vi tror det.

Det er derfor ikke uten grunn at vi er kjent for vårt 
vennlige vesen og store gjestfrihet. I Strand tar  
vi vare på hverandre. Noe som ikke bare gir bedre 
samhold og tilhørighet, men også større trivsel og 
livsglede. Det skaper en egen identitet og stolthet 
over å bo i Strand.

Strand 
- med hjertet på riktig sted

Sammen om trivsel

Kjennetegn på folk i Strand
•	 åpen	og	raus
•	 glad	og	positiv
•	 trygg	og	harmonisk
•	 snill	og	omtenksom
•	 humørfylt	og	uformell



Uansett hvordan du liker å bo, ligger alt til rette for 
at du skal finne deg til rette i Strand. I alle deler 
av kommunen har vi gode boligområder - enten du 
trives best nær sentrum eller litt utenfor. Vi legger 
stor vekt på å skape trygge bomiljø der alle kan føle 
seg hjemme.  

Strand er en kommune med unik beliggenhet i 
forhold til både sjø, by og land. Det gir større potensial  
og flere muligheter til å kunne bygge boliger som 
forener vakre omgivelser med nærhet til det meste  
- til beste for deg som ønsker å bo her.

De siste årene har vi kontinuerlig hatt attraktive 
tomteområder under utvikling og boligfelt under  
utbygging - både på Jørpeland, Tau og andre steder. 
Spennende prosjekter med fokus på både kvalitet og 
valgfrihet for den enkelte.  

I Strand har vi rom for alle. Jonsokberget på Jørpeland  
og Tautunet på Tau er to gode bo- og aktivitetstilbud  
for eldre. På Langelandsmoen finner du et av våre 
bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Vi har 
også bygget flere boliger for personer med ulike 
psykiske utfordringer. 

Strand 
- rom for alle

‘‘Et hjem for oss...’’

Nye boligområder i Strand
•	 Skarbekken,	Jørpeland	
•	 Taumarka,	Tau
•	 Lynghaug,	Bjørheimsbygd
•	 Øvre	Førland,	Jørpeland
•	 Resahagen,	Jørpeland
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sbbl.no

INGEN 
VIL BO 

KJEDELIG

KRUSE SMITH er selskapet som 
identi� serer de gode ideene 
og setter dem ut i livet. Kresne 
kunder gir oss noe å strekke 
oss etter. Hva drømmer du om? 
Vi lytter til ønsker og jobber 
målrettet for å levere en bolig 
skapt for trivsel. Vi lover riktig 
kvalitet og god oppfølging. 
Også etter at boligen er levert. 
Les mer på: www.kruse-smith.no

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET

Det er vi som er Ryfylkemegleren!
Ryfylke Eiendomsmegling jobber med salg av alle typer eiendom. 
Vi ønsker å være til stede for alle i lokalmiljøet som har behov for meglertjenester.
Besøk vårt kontor på Jørpeland eller ta kontakt på tlf 51 74 55 00 / ryfylkemegleren.no

Vi leverer mer enn du forventer!
E N G A S J E M E N T   |   E R F A R I N G   |   S E R V I C E   |   K V A L I T E T

Ryfylke Eiendomsmegling har solgt boligtomter, rekkehus, hyttetomter, forretningseiendommer, skogsområder, hytter, 
leiligheter, naust, eneboliger, gårdsbruk og nausttomter for sine kunder. Vi har således erfaring med salg av alle typer
eiendom og står klare til å ta hånd om salget av DIN eiendom.

Ring oss på tlf. 51 74 00 40, 
eller ta turen innom kontoret vårt 

i Nedre Barkvedvegen 4 
på Jørpeland!

Du kan også gjerne sende oss 
en e-mail til 

post@fjogstad-hus.no

Vi tar på oss alle typer 
byggeoppdrag.
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www.fjogstad-hus.no



Med utgangspunkt i lange industritradisjoner, har Strand skapt solid 
grobunn for vekst og utvikling. Det har bidratt til at vi i dag har et  
allsidig, innovativt næringsliv som dekker et vidt spekter av bransjer 
og bedrifter. 

Foruten store virksomheter innen stålindustri, kornproduksjon og  
mekaniske verksteder, finner du i Strand flere kompetansebedrifter 
innen teknologi og engineering. I tillegg er reiseliv, handel og service 
andre områder som har vært i rivende utvikling de senere år.  

Et fremtidsrettet næringsliv har de beste vekstvilkår i et godt miljø. 
Derfor har vi i Strand hele tiden fokus på næringsutvikling, der 
kommunen er en viktig rådgiver og støttespiller for nye så vel som 
eksisterende bedrifter.

Vi har regulert nye næringsareal hvor det vil være naturlig for 
ulike bedrifter å etablere seg - blant annet i Nordmarka, nær  
ferjekaja på Tau. Et område med sentral beliggenhet og moderne  
infrastruktur, som gir bedriftene større tilgjengelighet i markedet.  

Tradisjon for innovasjon

Kjente bedrifter i Strand
•	 Scana	Steel
•	 Vest-Korn
•	 Fiskå	Mølle
•	 Comrod
•	 WestControl
•	 ElektroCompaniet
•	 NorStone
•	 Rush	Engineering
•	 Årdal	Mekaniske	Verksted
•	 Tau	Mekaniske	Verksted
•	 Sørskår	Mekaniske	Verksted
•	 JWS-gruppen

Strand 
- grobunn for vekst



Årlige begivenheter i Strand
•	 Strandadagene
•	 Tou-festivalen
•	 Sommerunderholdning	på	Jørpeland	Torg
•	 Haustmarken	på	Jørpeland

I Strand ligger alt til rette for en variert fritid - uansett  
hva du liker å gjøre. De over 160 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 Strand satser vi særlig på et godt 
tilbud for barn og unge. 

Torghuset i Jørpeland sentrum rommer både kino, 
bibliotek og kulturskole. Dessuten er Torghuset en av 
kommunens største forsamlingslokaler, som brukes 
til blant annet konserter og teaterforestillinger.

Strand har flere flotte fasiliteter for idrett. På Tau 
finner du både en stor innendørs fotballhall, aktivitets- 
hus og idrettshall. Ved det topp moderne idretts-
anlegget på Jørpeland er det stor aktivitet - både på 
høyere og lavere nivå. 

Strand 
- små gleder, store opplevelser

I begivenhetenes sentrum



Populære severdigheter 
og friluftsområder i Strand
•	 Preikestolen
•	 Jørpelandselva	med	fossen
•	 Utsiktsvegen
•	 Mølleparken
•	 Flor	&	fjære

Strand ligger i en del av landet som gir nærmest  
ubegrensede muligheter for friluftsliv og rekreasjon. 
Noe som gir deg tilgang til en storslagen kombinasjon  
av sjø, fjell og alt i mellom - like utenfor ditt eget 
stuevindu. 

Sval skjærgård og forblåste heier. Strie fossefall 
og stille fiskevann. Nakne klipper og frodig skog. 
Den vakre og varierte naturen i Strand er en yndet  
boltreplass for store og små. Omgivelser som gir deg 
opplevelser du tidligere kanskje bare har drømt om.

Strand har Rogalands kanskje fineste dagsturterreng. 
Områdene rundt Preikestolen, Jørpelandsheiene og 
Holtaheia har mange spennende løyper for store og 
små. Fra de mange fjelltoppene i kommunen har du 
utsikt over store deler av Ryfylke og Rogaland.

I de samme områdene finner du rike forekomster 
av bær og sopp, samt et variert plante- og dyreliv. 
Vår lange kystlinje har svært gode fiskemuligheter. 
Vil du nyte en vakker sommerdag ved sjøen, er det 
også idylliske strender og badeplasser flere steder i  
kommunen.

Strand 
- for friluftsentusiaster og alle andre

Helt naturlig
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JWS Gruppen A/S

Komplett leverandør

Idé       Bygging        Drifting

JWS
Gruppen AS

JWS AS JWS
Engineering AS

KIAS AS JWS
Maskin AS

Adresse:
Nedre
Barkvedvei 11 
4100 Jørpeland

Telefon:
51 64 05 80

Telefax:
51 64 05 81

epost:
kenneth@jws.no
 
 

www.jws.no

I likhet med Stavangerregionen forøvrig, opplever 
Strand en sterk befolkningsvekst - en utvikling som 
bare vil fortsette de neste årene. For å møte veksten 
på best mulig måte, er det viktig at vi som kommune 
planlegger både fremtidsrettet og målbevisst. 
 
Strand2050 er et overordnet prosjektarbeid som 
skal være retningsgivende for utviklingen i Strand 
frem mot år 2050. Arbeidet vil berøre alle sektorer i  
kommunen og fokusere på mulige valg knyttet til 
vekst, identitet og særpreg. 

Hva er unikt ved Strand og hvordan kan vi foredle 
særpreget? Hvilke kvaliteter må vi ta vare på og  
videreutvikle? Hvilken retning vil vi ta og hvor stor 
vekst er ønskelig? Dette er noen av spørsmålene vi 
som kommune må ta stilling til for å være bedre 
rustet til å møte fremtiden.  
 
Medvirkning og deltakelse fra våre innbyggere er  
viktig for å skape mer bevissthet rundt hvilke  
muligheter og valg vi står overfor. Derfor ønsker vi å 
invitere alle som bor i Strand med på råd om hvilke 
strategier vi bør legge for kommunen de neste årene. 
Bli med du også!

Riktig fokus - viktige valg

Sentrale elementer i Strand2050
•	 fremtidsbilder
•	 strukturelle	hovedgrep	
•	 mulighetsstudier	
•	 styringsvirkemidler
•	 perspektivanalyse	av	tjenester

Strand 
- sammen om fremtiden



• Regnskap
• Firmaregistrering
• Årsoppgjør
• Datatilkobling
• Skanning av bilag

Jørpeland 51 74 14 00
Årdal 51 75 42 50

www.partnerregnskap.no • firmapost@partnerregnskap.no

Produsent av brosjyrer, hjemmesider og film

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

Fargerike Hjertenes Jernvare
Vågen, 4100 Jørpeland - Tlf. 51 74 72 04 - 51 74 82 08

Jernvare - Verktøy - Maling - Tapet - Gardiner
Tepper - Gulvbelegg og interiørvarer
Velkommen til en hyggelig handel i Jørpelandsvågen! 

Nytelse av en annen verden

VELKOMMEN TIL ÅRETS MEST 
FARGERIKE OPPLEVELSE!

Bestill plass på: www.florogfjare.no 
Via e-post: booking@florogfjare.no
På telefon 51 11 00 00. 

Flor & Fjære er  
stedet hvor regnbuen  
traff jorda

• Begravelse 
• Minnestund  
• Gravstein (utstilling på kontoret)

Våre representanter:
• Audun Ingvaldstad 
• Berit Nag

VI hAr døGNVAkt
ryfylkeveien 1986, 4120 tau
tlf:  51 74 87 00 - www.hviding.no

Alt du trenger i forbindelse med:

Vår erfaring - din trygghet

Telefon: 51 81 87 00 - www.faber.no
For mer info, ring megler
Dag Soppeland - Tlf: 982 80 001

Vi tilbyr ferdig
prosjekterte næringstomter 

og bygg i Nordmarka
To m t e s t ø r re l s e  f r a  2  -  3 0  0 0 0  k v m

www.centruminterior.no • epost: post@centruminterior.no

GrunninG oG beis i ett!

•	tapet
•	Gardin
•	MalinG
•	GulvbeleGG
•	solskjerMinG

tlf. 51749055

Din lokale elektroinstallatør • 51 74 99 77

SørSkårvegen 51   4120 Tau   Telefon: 51 74 51 37   magur@online.no

vi uTfører
• Veibygging • VA anlegg • Natursteinsmurer • Belegningstein 
• Tomtearbeider • Feltutbygging m.m. • Rivingsarbeid • Sprenging • Transport



Rådhuset
Besøksadresse: Rådhusgt 2 
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post: postmottak@strand.kommune.no 
Telefon : 5174 3000 (09-15)
Åpningstid: Rådhuset (08-15)

Strand kommune


