
 

 

 
 
Velkommen til Sunndal ! 
 

Det er en glede for meg som ordfører å ønske deg 
velkommen til kommunen vår!  

Hvert år flytter mellom 200 og 300 personer inn til Sunndal 
kommune, og om du er helt ny i kommunen eller har bodd her tidligere, ønsker jeg at du skal finne 
deg godt til rette og bli her. 

Vårt mål er at det skal være godt å vokse opp og bo i Sunndal. Ansatte i kommunen vil gjøre sitt for at 
du skal få de tjenestene og tilbudene du trenger, om det er barnehage, skole, byggesak, 
helsetjenester, pleie- og omsorgstilbud eller kulturtilbud.  

Det er stor aktivitet i ulike frivillige lag og organisasjoner rundt om i kommunen, og jeg vil anbefale 
alle innflyttere til å orientere seg om hva som skjer her, og å bli med på aktiviteter som gjør at du blir 
kjent med folk og med lokalsamfunnet der du har bosatt deg! Du finner oversikt over lag og 
organisasjoner på vår hjemmeside, og den er også en del av velkomstpakken. 

Velkomstpakke 
Vi ønsker å legge forholdene godt til rette for våre innflyttere, og deler derfor ut en velkomstpakke, 
som vil bidra til at du blir litt mer kjent med mulighetene her. Denne kan du få ved å henvende deg til 
servicekontoret i rådhuset eller biblioteket på Sunndalsøra.  

Ta kontakt! 
Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med kommunens servicekontor i Sunndal rådhus. 
Servicekontoret kan nås på telefon 71 69 90 00 eller på epost post@sunndal.kommune.no, og er  
åpent hverdager kl. 09.00 – 16.00 (kl 15.00 fra mai-august).  

På kommunen sin hjemmeside www.sunndal.kommune.no finner du mer informasjon om 
kommunen og tjenestene våre. Følg oss også på facebook www.facebook.com/sunndalkommune.  

Nærmere informasjon om Sunndal og hva som skjer her, finner du på nettsida www.sunndal.com. 

 

Nok en gang  - velkommen som innbygger! Jeg håper at du vil trives og vil være med å bidra til at 
Sunndal skal være et godt sted å bo!         

 
Med vennlig hilsen 

Ståle Refstie 
ordfører 

 


