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ATNA (300 innb.) 
grendesenter i       
Stor-Elvdal kommune  
2680 innb./2160 km²

Vestfold fylke 2216 km²



Vinternatt i Rondane 

Maleri av Harald Sohlberg

”Sohlbergplassen”
Siv.ark Carl-Viggo Hølmebakk

Nasjonal turistveg Rondane



Å komme til 
ATNA

fra RV 3…



Når du kommer fra Atna stasjon…..



Velkommen til Atna



2476 ATNA

300 innbyggere
16 elever på skolen

18 bedrifter med 1-10 ansatte
innen reiseliv, service, bygg

f.eks.
Atna camping
Glopheim kafe
Atna byggeri

egen flystripe





Vet du hva som ligger midtveis mellom Oslo og Trondheim, 
er gult har to etasjer og er fredet? 
Jo, Glopheim Kafe & Handel , 

kun to minutter fra Rv3 og 100 meter fra Atna stasjon.



Atna Bryggeri



VELKOMMEN TIL ATNA BRYGGERI! 

Atna bryggeri ble grunnlagt på et lutefisklag i 
Østerdalen november 2003. Senere er det 
kommet til en lang rekke ølentusiaster som alle 
har et felles mål; Å brygge godt norsk øl uten 
kunstige tilsetningsstoffer, med smak av 
norsk villmark og uten dansk eierskap. 
Atna Bryggeri er et frittstående nisjebryggeri 
som har som mål å brygge godt og naturlig øl til 
tørste nordmenn.

GOD FORNØYELSE! 



ATNA stasjon



Coop’en



Atna oppvekstsenter
og grendehus



Utsikt over Glomma mot Atna Camping



- et sted i Østerdalen….



Atna utvikling – grendeutvalget
- styringsgruppe for småsamfunnsprosjektet
- årlig GRENDERALFORSAMLING



100 medlemmer under 20 år

tennisbane, sandvolleyball, fotball, ski, 
treningssenter, voksentrim, 
barneidrettsskole, 

Atna Idrettslag



- helgeturnering med 16 lag /48 deltakere + familie 
- aldersgrense 18 år
- fredagskveld på Glopheim
- grillmat med Glommas bredd lørdag
- bankett med premieutdeling søndag

Sandvolleyballcup på Atna



Hot-rods samling på Atna camping


