Välkommen till
Nordmalings kommun

Nordmaling har ett utmärkt läge, alldeles vid
kusten. Här finns offentlig service, fina motionsanläggningar och en lugn och trygg miljö. Vill du
nå stora arenor, köpcentra och kulturhus har du
45 minuters resa i vardera riktningen så når du
Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr. I Nordmalings kommun bor ca 7 400 invånare.
BOENDE
De flesta i Nordmaling bor i egna hem, men det finns
även lägenheter att hyra både inne i centrala Nordmaling och ute i byarna runt om i kommunen.
SERVICE
I Nordmalings kommun finns all den offentliga service
du behöver för ett gott liv. Här har du också matvarubutiker, bank och post, ett antal butiker och restauranger.
ARBETE OCH NÄRINGSLIV
I Nordmalings kommun finns en stark industriell
tradition. Företagsstrukturen består idag av många
småföretag och ett fåtal större, t ex Olofsfors AB,
Masonite och Pumpex. Även Nordmalings kommun
är en stor arbetsgivare, främst när det gäller arbeten
inom vård och omsorg.

kultur. Alla har möjlighet att gå med i någon förening
eller starta en egen förening.
Kommunens främsta besöksmål är Olofsfors bruk,
ett järnbruk med anor från 1700-talet som idag är välbesökt med museum, hantverkare, café, restaurang
och evenemang av olika slag.
Under sommaren lever bygden upp, inte minst är
det kopplat till Hemvändarveckan. Då är det mycket
aktiviteter runt om i kommunen och i centrala Nordmaling genomförs en marknad, dit flera tusen besökare brukar komma. Även under hösten genomförs en
marknad i Nordmaling, som kallas Höstmässan.
KOMMUNIKATIONER
Läget mellan Örnsköldsvik och Umeå innebär också
att man har de två orternas flygplatser inom räckhåll.
Och därmed ligger resten av världen nära. Den dagliga
busstrafiken längs norrlandskusten med stopp även
på mindre orter underlättar också för en god kommunikation.Just nu byggs Botniabanan, en järnväg som
ytterligare kommer förbättra kommunikationerna. När
banan är klar beräknas restiden bli ca 20 minuter till de
två närmaste städerna.

BARNOMSORG OCH SKOLA
I Nordmaling finns förskola och grundskola för alla
barn. Barnomsorgen och skolan fungerar bra och
föräldrarna kan vara lugna eftersom det är kompetent
och engagerad personal som tar hand om deras barn.
UTBILDNING
På Artediskolan kan du läsa SFI och vuxenutbildning
i form av grundvux. Det finns också möjlighet till
utbildningar via studieförbunden Vuxenskolan och ABF
i Nordmaling.
KULTUR OCH FRITID
Närheten till både skog, älv och hav ger möjlighet till
naturupplevelser. Det finns fina vandringsleder i kommunen och bra fiskeälvar. Är du intresserad av idrott
finns många bra anläggningar som ishall, sporthall,
simhall och slalombacke. Föreningar finns för vitt
skilda aktiviteter som ridning, skytte, fiske, idrott och
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