Norsjöbygden –
världens bästa vardag
Vår kommun är lugn, trygg och trivsam – kanske främst
förknippad med natursköna vidder, storslagna norrsken och
idrottsliga framgångar. Men Norsjöbygden innefattar mer än
så. Här är det enkelt att vistas och verka. Med naturen runt
ena hörnet och arbetet runt nästa är det enkelt att kombinera nöje med nytta.
Med endast en timmes bilfärd till de två närmsta flygplatserna och en knapp halvtimmes bilfärd till bygdens tågstation är vår lilla ort lätt att nå. Men kanske är det enkelheten
i självaste bygden som utgör det mest unika. I centralorten
finns skola, bibliotek, fritidsgård, sporthall, simhall, beachvolleybollplaner, ishall, fotbollshall, tennisplan, discgolf, fotbollsplan, bordtennishall, boule, skyttehall, multisportarena,
skatepark, utegym, bowling, miniracing, pulkbacke, naturreservat, fyra lekparker och elljusspår, allt på ett och samma
område. Enkelt, vardagslyx och en del av det som utgör
världens bästa vardag!
För dig som letar efter en plats att etablera ditt företag på
bjuds du här på många fördelar. Genom ett välutvecklat
infrastrukturellt nätverk, goda samarbeten företag emellan
och utvecklande samverkansförhållanden mellan kommuner
i Västerbotten blir du snabbt välkommen att verka i Norsjös
näringsliv. Oavsett om din verksamhet berör besöksnäringen,
industrin, eller något helt annat.
Om detta, och mycket mer, hittar du på följande sidor. Trevlig
läsning och varmt välkommen till Norsjöbygden!

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i
sökfältet och ladda ner appen till din smartphone eller
surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna med GoZeeikonen.
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”Vardagslyx.
Lyx varje dag.
Sådant gillar vi.
Saker som gör livet
enklare, det utgör
vardagslyx”

Ett välmående och
utvecklande näringsliv
Genom lokala samarbeten där fokus ligger på nätverkande mellan företagare och kommunen, präglas Norsjöbygdens näringsliv av ett välmående och utvecklande klimat. Här
tillåts du bredda, fördjupa och utveckla ditt kontaktnät inom både den offentliga som
privata marknadssektorn under trygga förutsättningar.

”Inom träindustrin är det lätt att ta hjälp av varandra”
Anders Jonsson och Åke Westermark, gemensamma
ägare av WJ Snickeri och specialister på fönsterrenoveringar, har god erfarenhet inom om- och nybyggnationer av privata bostäder som just nu ökar i rask takt
runtom Norsjöbygden.
– Det underlättar att samarbetet mellan de olika företagen inom vår bransch och kommunen fungerar bra.
Generellt sett fungerar företagarnas samarbete bra här
i Norsjöbygden, förklarar Anders Jonsson.
– För vår del finns det många företag i kommunen som
är inriktade mot träindustrin och här finns det mycket
kompetens, kunskap och kapacitet som lägger en god
grund för samarbete där vi tar hjälp av varandra, när
vi tillsammans fortsätter bygga på framtidens Norsjöbygd, lägger Åke Westermark till.

”När jag startade bolag
hade jag stor stöttning
av kommunen”
Sara Lindahl, VD på Naturlig Deo, specialist inom ekologiska hudvårdsprodukter, instämmer i att förutsättningarna för samarbete företagare emellan är något
som värnas om i kommunen:
– Företagarna vill varandras bästa helt enkelt, och vill
bidra till arbetstillfällen och ett levande samhälle. Nu
håller jag exempelvis på att hjälpa ett annat Norsjöföretag med batchmärkning av sina produkter.
Sara Lindahl anser också att samarbetet mellan företagare och kommunen är något som bör lyftas:
– Norsjö kommun anordnar löpande företagsträffar
med olika teman. Att de tar in extern kompetens är
också vanligt. De är duktiga på att lyssna på vad vi företagare efterfrågar och skickar löpande ut nyhetsbrev
kring detta.
– När jag skulle starta mitt bolag hade jag stor hjälp
och stöttning från Norsjö kommun, avslutar Sara.
Läs mer om företags- och näringslivsinitiativ
som gynnar vår kommun på Företagarna Norsjö
och Norsjöbygdens företagsföreningen.

Småföretagare och
kommun i framgångsrik samverkan
Näringslivet i Norsjöbygden har en bred
branschvariation och framförallt är det
småföretagen som utgör grunden. Floriane
Colonnier flyttade från Frankrike till Sverige
2015 för att starta upp sitt företag Horses
of Taiga, som säljer upplevelser till både en
nationell och internationell marknad. Floriane beskriver samarbetsklimatet mellan
företagarna som trevligt och gynnsamt:

Rianne Kindt

– Det finns en verklig vilja att samarbeta och utveckla Norsjö, vilket är mycket viktigt med tanke på kommunens
storlek. Destinationsorganisationen Gold of Lapland är till stor hjälp för företagen i vår bransch i just det ändamålet.
– Kommunen är också hjälpsam. De visar att de bryr sig om företagen, samtidigt som utvecklingen bygger mycket
på entreprenörsandan i bygden. Man får göra mycket själv, vilket kan vara tungt ibland, men det ger också frihet.
Företagarna tillåts vara kreativa och göra saker på sitt eget vis, vilket är uppskattat, säger Floriane Colonnier.

Kommuner agerar motorer för ett fungerande näringsliv
Gunnar Westermark, ordförande i föreningen, ägare av Bastuträsk
Järnvägsstation och VD för Dr. El i Norr AB, upplever att det finns en
god vilja från samtliga inblandade aktörer att näringsidkarna ska ha
goda förutsättningar växa:
– Det är korta vägar in till kommunens rådgivning och beslutsfattare.
Det är viktigt att vi hjälps åt att få hjulen att rulla, att kommunen får
ekonomin att visa positiva sidor.
– Upphandlingar sköts också från lokala tjänstemän inom kommunen
där de ser till att även lokala företag kan vara med i anbudsgivningarna,
vilket är mycket viktigt, betonar Gunnar.
– Flertalet av företagen har också sina kunder i kranskommuner som
Skellefteå och Lycksele. Närheten till dessa kommuner fungerar också
som motorer för ett fungerande näringsliv, menar Gunnar Westermark.

Primärvården
behöver dig
för att bygga
världens
bästa hälsa

Vi arbetar aktivt med forskning och
utveckling och tar tillvara medicinska
resultat för att erbjuda vård med hög
kvalitet där patienten är delaktig.
Region Västerbottens primärvård
behöver personal inom flera yrkesområden
För kontakt med Norsjö hälsocentral
www.1177.se
regionvasterbotten.se

”En naturlig
mötespunkt för
dig som bor i
eller söker dig till
Norsjöbygden.”

Jesper Stenmark

Flarken adventure

Bo, upptäck, lev - i Norsjöbygden
Inom Norsjöbygden samverkar flera aktörer för
att tillsammans uppnå visionen om att du som
bor och lever i Norsjöbygden ska ha världens
bästa vardag. Detta innebär att Norsjöbygden
ska vara den perfekta platsen att investera i,
starta eller flytta sitt företag till, och samtidigt
bo, bilda familj och bli gammal på.
Samrekrytering Norsjöbygden
– en naturlig mötespunkt
Som ett led i att förverkliga denna vision har
Norsjö kommun initierat Samrekrytering

Norsjöbygden – en naturlig mötespunkt för dig
som bor i eller söker dig till Norsjöbygden. Här
finner du all dagsaktuell information. Oavsett
om du söker arbete inom eller för företag, hos
kommunen eller Region Västerbotten. Oavsett om du söker boendeformer såsom hus,
lägenheter eller tomter. Oavsett om du söker
aktiviteter och upplevelser inom förenings-,
fritid- eller kulturlivet.
Scanna den här sidan för mer information
om allt Norsjöbygden har att erbjuda.

SKELLEFTEÅ TAXI AB har under ett stort antal år haft förmånen att
få utföra skol- och färdtjänsttransporter på uppdrag av Norsjö
kommun. Sammantaget har vi åtta bilar stationerade inom
kommunen, där även chaufförerna är boende.
Skellefteå Taxi har ett stort engagemang kring trafiksäkerhet och en
effektiv samplanering av de köruppdrag vi utför åt kommunen.

Ett aktivt föreningsliv
Norsjöbygden präglas av ett aktivt och varierat föreningsliv både vad gäller idrott och motion som kultur
och fritid, oavsett intresse och var du befinner dig i
livet.
På Norsjö Arena och sporthallen i Bastuträsk finns
möjligheter att utöva ett rikt utbud av idrotter. Norsjöidrotten i samverkan (NiDS) och kommunen stöder aktivt föreningarna i deras verksamheter genom bidrag,
lokal- och anläggningsförvaltning samt diverse föreningsservice. I regionen finns också flera föreningar med
fokus på musik, teater och körer. Här genomförs varje
år en rad musik- och teaterarrangemang.

Folkets hus i Norsjö och Bastuträsk ses som knutpunkten för alla dessa evenemang. Här anordnas även
mässor, föreläsningar och konferenser.
Upptäck byarna i Norsjöbygden genom våra
byaföreningar
Norsjö kommun utgörs i synnerhet av våra vackra byar,
och i nästan alla byar finns byaföreningar som har som
främsta mål att hålla byarna levande. Besök vår hemsida för att hitta mer information om våra byar och
vad det finns att uppleva i var och en av dem.
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Ett rikt friluftsliv
Norsjöbygdens natur bjuder på möjligheter till ett rikt
friluftsliv året om, på både land och vatten. I kommunen
finns fler än 300 sjöar och vattendrag vilka lämpar sig väl
för den som vill fiska, bada, eller paddla. Våra naturområden, naturreservat, vandringsleder och strövområden
bjuder in till vidare upptäcktsfärd, till fots eller på skidor.
Besök visitnorsjo.se för mer information vad du
kan se och uppleva i Norsjöbygden.

Vi älskar att tillverka rör
– en passion som har gjort oss till specialister

Extena är specialist på extrudering av rör
tillverkade av Polyeten och ett av de ledande
företagen i Norden, inte minst när det gäller
material och utveckling av ny teknik. Med
Norsjö som bas når vi kunder över hela
Norden och vår ambition är att hela tiden
utveckla verksamheten, förbättras och växa.
I vår fabrik på Storlidenvägen har vi avancerad
tillverknings- och utvecklingsteknik med åtta
produktionslinjer som går i tre skift. Vi är i
Extena AB
Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö
0918-333 70

www.extena.se

dagsläget runt 35 medarbetare och söker
kontinuerligt efter kompetent personal som vill
vara en del av ett vinnande lag och medverka
till att fortsätta utveckla vår verksamhet.

Upplev mer – i Norsjöbygden
”Kom som en gäst- åk som en vän”
I Norsjöbygden sätter bara tid, ork och fantasin gränser för vad som finns att upptäcka och uppleva – oavsett årstid. Här har vi valt ut några av våra guldkorn.
Åmliden
I natursköna Åmliden ligger
Källan Hotell Spa & Konferens
som, beläget på Västerbottens
högsta berg, har full tillgång
till eget elljusspår och därav
även möjlighet till ski-in/ski-out
under vinterhalvåret. På Källan
garanteras gäster hög komfort,
måltider av högsta kvalitet och
avkopplande spabehandlingar
– oavsett om du är på plats
som konferensdeltagare eller
om du kommit för en rofylld
semester.
Med den vackra granskogen
som omsluter hotellet och den
otroliga utsikten över skog och
vatten från hotellets alla rum,
är förutsättningarna för återhämtning optimala.
Bastuträsk – en utflykt som
backar tiden
År 1990 var den gamla skolan

i Bastuträsk nära att jämnas
med marken när en ideell
intresseförening räddade den.
Nu när du kliver över tröskeln
på gamla skolan slungas du tillbaka 60 år i tiden. Byggnaden,
där det också bedrivits krigssjukhus under andra världskriget, är idag ett utflyktsmål unikt
i sitt slag.
Idag är miljöerna inredda i
tidstypisk anda från 40-50-talet.
Här finns ett beredskapsmuseum, skolmuseum, kyrksal med
tillhörande sakristia, café och
affärsmiljö från 40-talet.
Svansele vildmarkscenter
Vattnet, jorden, elden, luften.
På Svansele vildmarkscenter
möter du hela naturen – från
matlagningen över öppna lågor
till doppet i isvaken.
Stillsam bär- och svampplock-

Energiservice tar hand om ert strategiska och
operativa underhåll så att ni kan jobba med
er kärnverksamhet i lugn och ro

www.es.se

ning, spännande älgsafari,
fartfyllda skoterturer och
exalterande isracing. Sedan
starten 1996 har Svan¬sele
Vildmarkscenter utformat ett
gediget urval aktiviteter – både
pulshöjande och avslappande
varianter.
Här vet idéerna inga gränser, finns det utrymme för en
rutschkana ner till badtunnan – då byggs det en sådan.
Är det istället en cykelrunda,
naturskön tur på fyrhjuling
eller en fiskestund som lockar,
då skräddarsyr personalen
mer än gärna ett upplägg inför
gästernas vis¬telse. Här kan du
till och med uppleva vildmarken inomhus genom Sveriges
största vildmarksmuseum där
fler än 600 naturtroget monterade djur finns.

Bussresan för stora och små,
åk med dom vita och blå.
arcticbus.se

Välkommen till en personlig mötesplats
Mötesplatsen

Bastuträsk Järnvägsstation

Café med hembakat bröd
Hantverksshop
Kursverksamhet
Konferens med all utrustning
Samhällsrum med videoutrustning
För mer information
besök www.bastujvs.se

Scanna QR-koden för
att besöka vår hemsida
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