Välkommen till Nordmalings Kommun!
När du läser detta har du förmodligen bott en tid i Nordmalings
kommun. Det känns dock viktigt för mig att hälsa dig som ny
medborgare välkommen till vår kommun. Du tog ett bra beslut! Du
är även en viktig person - ett steg mot att nå vår vision – Vision 2020
– med målet att blir 10 000 medborgare till år 2050.
Nordmalings kommun ligger mitt mellan Umeå och Örnsköldsvik – vi är
”centrum mellan städerna”. Detta har blivit mer tydligt sedan
Botniabanan invigdes här 2010. Nu finns ett utbyggt Resecentrum där
både bussar och tåg färdas norrut och söderut. Oavsett om du vill
arbetspendla ut ur kommunen eller ta en nöjestur till Stockholm så kan
du ta tåget. Här finns också två flygplatser bara 40 minuter resväg från
centrum.
I kommunen finns ett differentierat näringsliv där småföretagen dominerar. Bland kommunens största
arbetsgivare finns industriföretag som Olofsfors, Masonite Beams och SCA. Ett annat av våra viktiga
exportföretag är Nyåkers pepparkakor. Vi arbetar med att stärka företagsklimatet i kommunen i dialog
med företagarna. En bransch som är på uppgång är turismnäringen - allt fler lever helt eller delvis av
våra vackra älvar och natur.
För dig som gillar att aktivera dig finns det gott om möjligheter. I vår kommun finns ett rikt och
varierat föreningsliv med både idrottsklubbar, kulturföreningar, bygdeföreningar m.m. Behöver du
folkbildning finns aktiva studieförbund. Kulturellt kan du uppleva musik- och teaterföreställningar
samt besöka någon av våra bygdegårdar eller museum. I kommunen finns dessutom ett av landets mest
välbevarande järnbruk – Olofsfors Bruk.
Naturen hittar du runt hörnet i form av älvar, hav, skogar och ängar. Friluftslivet är en viktig del av
kommunen - fisket i laxälvarna Lögde och Öre älvar är känt långt utanför Sveriges gränser och räknas
till det bästa i landet. Dessutom kan du längs Lögdeälven ta en härlig vandringstur från kusten och upp
till Fredrika via Tempelleden.
Planer för bostäder finns också. Det nya bostadsområdet Rödviksberget har lediga tomter för den som
vill bygga nära havet. Om du vill bo ännu närmare byggs snart kooperativa hyresrätter i Notholmen.
Under 2013 antogs även våra LIS-planer (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) vilket ger
möjlighet till dispens från strandskyddslagen för byggande som utvecklar kommunen.
Känn dig hjärtligt välkommen till vår kommun. Jag hoppas att du kommer trivas och att du kommer
finna den livskvalitet du drömt om. I häftet som följer med detta brev hittar du mycket av den
information som du som nyinflyttad kan behöva. Och hittar du inte vad du behöver är du välkommen
att kontakta oss med dina frågor eller besöka vår webbplats www.nordmaling.se.
Självklart är Du även välkommen att ringa mig på telefonnummer: 0930-14003 eller 070-290 74 01.
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