Froland er en kommune i
vekst. Vi er i dag over 6000
innbyggere og vil gjerne
bli enda flere! I tillegg til
kommunesenteret i Osedalen
består kommunen av levende
grender og bygder.
Jordbruk og skogbruk
har alltid vært viktig for
kommunen vår. Vi har et
variert næringsliv med et
bredt spekter av bedrifter
og flere store arbeidsplasser.
Det er lett å pendle; vi har
god forbindelse til nabokommunene og resten av
landet med jernbane, buss og
nærhet til E18 og kort vei til
flyplass.

Leve i Froland

Bygge og bo

Jobb og næring

I Froland har du mange muligheter for et aktivt liv. I den flotte naturen kan du
drive med varierte fritidsaktiviteter som g å- og sykkelturer, padling, jakt og fiske.
Froland idrettslag har en rekke tilbud til store og små. Vi har bibliotek, kulturtilbud,
frivilligsentral og fritidsklubb for barn og ungdom. I Frolandia finner du svømmehall med barnebasseng og terapibasseng, treningssenter og frisklivssentral.

Vi har mange attraktive boligområder der du kan bo sentrumsnært og s amtidig
landlig. I Froland finner du hyggelige nabolag og et rikt utvalg boligtyper
tilpasset din livsstil. Fra byggefeltene er det kort vei til turstier, lekeplasser og
aktivitetsanlegg.

Blant de største arbeidsplassene er kommunen selv og Agder fengsel avdeling
Froland. Arendal lufthavn, Gullknapp, ligger i Froland og er en kortbaneflyplass
med fl
 yskole.

Organisasjonslivet er yrende. I Froland bor mange engasjerte mennesker som bryr
seg om bygda si.

Kommunen ønsker å legge til rette for sosiale møteplasser og godt samhold.
I Froland ønsker vi at du skal føle deg velkommen som tilflytter. Vi har tre
barneskoler, ungdomsskole, kulturskole og gode arenaer for livslang læring.
Barnehagetilbudet er variert med både offentlige og private barnehager.

I Froland har vi fremgangsrike håndverksbedrifter og stor aktivitet innen bygg og
anlegg. Landbruk og skogbruk er viktige næringer og en stor del av vår identitet
som bygdekommune. Virksomheten på Frolands Verk er en viktig del av vår
industrihistorie. Her ble det fra slutten av 1700-tallet drevet jernverk og s enere
sagbruk. Den naturskjønne eiendommen forvaltes i dag som kulturminne,
kultursenter og utleielokale.

