Välkommen till

Nordmaling!

Att flytta till en ny plats är ett stort beslut.
Du letar förmodligen efter ett bra arbete men förstås också efter en
bra miljö för dig och din familj.
Du vill ha nära till naturupplevelser, ha både tid och
utrymme för lek och aktiviteter.
En bra omsorg är viktigt för dig liksom en bra skola och barnomsorg.
Nordmaling kan ge dig allt det här.
Vi finns mitt en dynamisk arbetsmarknadsregion, där bra
kommunikationer ger möjlighet både till ett bra arbetsliv och
en bra vardag.

Välkommen hit!

Leva & bo

Vattennära, lantlig idyll eller mitt i samhället, hur vill du bo?
Du får mycket för pengarna här. Låga boendekostnader gör
att du får en förhållandevis hög levnadsstandard.
Här finns havs- och naturnära tomtmark som samtidigt ligger
på bekvämt avstånd från samhället och kommunikationer.
Kommunen arbetar aktivt med att bygga bra boendemiljöer.
Kusten är full av pärlor som vi vill bygga ut för boende.

Men att bo är ju så mycket mer än själva bostaden.
Det handlar också om tillgång till service i form av butiker, om
tillgång till omsorg om du är äldre eller funktionshindrad, och
om trygghet.
I Nordmaling får du allt detta i ett lämpligt mindre format. Det
finns bra stöd och omsorg för den som behöver det.
En av Nordmalings småstadsfördelar är att folk bryr sig om
varandra här.

Lära & växa

Inom skolan uppmuntras nyfikenhet, upptäckarglädje och lust
att lära. Alla barn och ungdomar ska få den hjälp och stimulans
de behöver för att utvecklas.
Barnomsorg finns både centralt i Nordmaling och ute i
kommunens mindre samhällen. Verksamheten bedrivs nära
naturen.
Utspridda i kommunen finns också grundskolor för elever upp
till årskurs 6. Skolorna är i regel små med små barngrupper.
I centrala Nordmaling finns kommunens högstadieskola.
I kommunen finns ingen egen gymnasieskola. Istället

studerar eleverna i närliggande kommuner.
Kommunala musikskolan är en uppskattad verksamhet som
bedrivs vid alla kommunens skolor. Man genomför en mängd
uppskattade framträdanden varje läsår.
God mat och hälsa är viktigt. Barn och ungdomar stimuleras
till en sund livsstil. Några av skolornas kokerskor har också
uppmärksammats nationellt för sitt arbete med att ge barnen
bra mat i trivsam miljö.

Upptäcka & göra

Här finns flera hundra aktiva föreningar och organisationer
med aktiviteter för alla åldrar. Närheten till natur och hav
skapar oändliga möjligheter.
Centralt i Nordmaling finns simhall och sporthall. Centralt
– och runt om i kommunen – finns en mängd motions- och
skidspår. Du tar lätt skidorna över axeln och promenerar till
spåret.
Gillar du att dra på vandringskängor och ryggsäck finns fina
vandringsleder längs älvarna Lögdeälven och Öreälven. Har du
tur ser du älg, bäver eller kanske en utter.

Är du förtjust i fiske har du det väl förspänt i Nordmaling –
oavsett om det gäller gädda, lax, havsöring eller brax. Det
fiske just du är intresserad av finns det stora möjligheter till i
Nordmalings sjöar, älvar och kust.
Längs kusten finns många vikar, stränder och hällar lämpliga
för sol och bad. Det finns gästhamnar och fina
sommarstugeområden men ändå ingen känsla av att
behöva trängas.

Företag & jobb

I Nordmaling finns en aktiv handel och flera större industrier.
Samarbeten mellan företag skapar tillväxt och dynamik.

På bekvämt pendlingsavstånd finns de stora och varierade
arbetsmarknaderna i Umeå och Örnsköldsvik.

Ett aktivt samarbete bedrivs också med parter utanför
kommunen – med Umeåregionens kommuner och
Örnsköldsvik.

I Nordmaling bor du mitt i en stor arbetsmarknadsregion med
framtidstro!

Ta sig till och från

Under de senaste tio åren har mycket hänt med
infrastrukturen i Nordmaling. E4:ans sträckning har ändrats
för att ge en helhetslösning runt Botniabanan.

Det blir allt lättare att ta sig till och från Nordmaling.
Busstrafiken är väl utbyggd och nu finns också tågtrafiken på
Botniabanan som gör pendling snabb och enkel.

Nya kommunala gator har byggts, cykelvägar för att lättare
ta sig till och från resecentrum har kommit till. Allt för att ge
bättre möjligheter för pendling men också ge fördelar för
företag som vill etablera sig i Nordmaling.

Resten av världen ligger också nära. Läget mellan
Örnsköldsvik och Umeå innebär att de två orternas
flygplatser finns inom bekvämt avstånd.

Levande kulturliv

Är du kulturintresserad trivs du i Nordmaling. Här finns en
levande kulturhistoria och ett stort kulturutbud för att vara en
mindre ort.
Järnbruket Olofsfors med anor från 1760-talet är
Nordmalings största besökmål och en av landets bäst
bevarade bruksmiljöer. Många större arrangemang som
genomförs i Nordmaling har koppling till Olofsfors, t ex brukets luciafirande från masugnen – Sveriges Kallaste Lucia.

I kommunen finns också en av landets största musik- och
teaterföreningar (i relation till befolkningsmängd). Genom
samarbete med bl a Riksteatern fyller man salongerna flera
gånger om året med arrangemang med hög kvalitet.
Räcker inte det här? I Örnsköldsvik och Umeå -nu närmare än
någonsin - hittar du allt från elitidrott till ett kulturutbud av
mycket hög klass.

Framåt!

Tallbergsbroarna

I Nordmaling pekar trenderna i de flesta fall åt rätt håll.
Sysselsättningsgraden ökar. Andelen förvärvsarbetande
ungdomar blir fler och arbetslösheten totalt sett mindre.
Ohälsotalen minskar och utbildningsnivån i befolkningen ökar.
Under de senaste åren har en mängd satsningar gjorts på
infrastrukturen där en stor katalysator varit bygget av
Botniabanan. Järnvägen ger Nordmalings kommun stor
utvecklingspotential som boendekommun och även som
möjlig etableringsort för företag. Men inget händer av sig självt!
Satsningar på infrastruktur, på nya bostadsområden i attraktiva
lägen har gjorts bland annat för att kunna förvalta de nya
förutsättningar som Botniabanan ger.
Andelen småföretag har ökat varje år sedan 2005. Sedan år
2007 har det funnits en alltmer positiv syn på dialogen mellan
näringslivet och kommunen.
Aktiv näringslivsutveckling bedrivs sedan några år genom
projektorganisationen Utveckling Nordmaling, som arbetar
med starkt framtidsfokus.
Genom att starta ett speciellt projekt för att utmana
Jantelagen har Nordmaling blivit riksbekant.
Kort sagt:

Vi vet att vi är något!
Välkommen hit!

Golden gate

Nordmaling!
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Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling
tel: 0930-140 00
E-post: kommunen@nordmaling.se

Utveckling Nordmaling
914 81 Nordmaling
tel: 0930-140 20

