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Naturnära
livskvalitet!

Varmt välkommen till Dorotea
– nära till varandra, nära till naturen
Dorotea är kommunen där småskaligheten är storheten. Där meningen ”Alla känner alla” betyder täta samarbeten mellan företag, en tryggare vård och omsorg,
en mer kvalitativ skolgång och en närmare upplevelse av natur och fritid. Dorotea
är kort sagt kommunen där alla hjälps åt att driva utvecklingen i området framåt,
och alla får vara med och påverka.

Ett starkt företagsklimat
I Dorotea kommun finns ett gynnsamt och starkt företagsklimat. Kommunen
jobbar tillsammans med andra kommuner och lokala näringsidkare för att hela
tiden bredda möjligheterna till företagande. Till exempel är vi en del av
Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region, som är ett samverkansprojekt
mellan åtta inlandskommuner. Målsättningen är att skapa en ännu attraktivare
region för så väl startup-företag som etablerade och växande företag.

Bra kommunikationer och god infrastruktur
I Dorotea kommun finns välutvecklade kommunikationer och en god
infrastruktur till andra delar av landet. Du tar dig enkelt med buss till både Umeå
och Östersund. Du kan enkelt ta tåget på Inlandsbanan med Fjälltåget eller
Snälltåget till och från Dorotea, både till Stockholm och ända ner till Malmö.
Dessutom ligger South Lapland Airport bara cirka fem mil från Dorotea.

Byar som erbjuder frihet i naturen
I Dorotea kommuns olika byar finns det fria livet. Här har du alla möjligheter att
bygga upp ditt hem och din vardag som du själv vill, samtidigt som vårt väl
utbyggda bredbandsnät ger dig tillgång till hela världen. Upplev frihetskänslan i
fjällvärlden eller i skogslandet med en skoterutflykt i kombination med till
exempel fiske eller en skidtur på någon av Doroteas vackra sjöar.

Ett samhälle perfekt för hela familjen
I centralorten Dorotea hittar du bibliotek, simhall, skola, butiker och restauranger
mitt i centrum. Bara ett stenkast därifrån ligger slalombacken och fotbollsplanen. Du
kan promenera till skola och vårdcentral och kvällstid finns ett brett utbud av både
sport- och kulturaktiviteter. Var du än är har du också nära till naturen i form av både
skog och vatten. Gå en kvällspromenad runt Bergvattensjön och njut av tystnaden
och den friska luften.

Varmt välkommen!

”Alla
känner
alla”

ELNÄTSINVESTERINGAR FÖR
ETT VÄXANDE DOROTEA
För E.ON är Dorotea en viktig kommun. Här finns ett
engagemang och en stolthet för landsbygden som
skapar grund för fortsatt utveckling.

betyder att de allra vanligaste orsakerna till avbrotten
försvinner, säger Björn Bäckstrand-Eriksson, gruppchef och ansvarig för de lokala elnätsinvesteringarna.

En mycket stor del av E.ONs kunder finns just på
landsbygden, inte minst här i Norrlands inland. För oss
är det självklart att landsbygden ska ha samma goda
förutsättningar när det gäller leveranssäkerhet och
service, som man får i städerna. Men ska vi vara ärliga
så har det inte alltid varit så. Dock är vi övertygade att
det ambitiösa investeringsprogrammet vi genomför
sedan ett antal år tillbaka gör att strömförsörjningen
blir allt bättre i kommunen. Våra ombyggda elnät står
bättre emot vädrets makter samtidigt som de möter
framtidens teknikutveckling.

En säker elförsörjning är en av grunderna för att kunna
leva och verka i bygden. Så kan företag med goda idéer
blomstra, så skapas trygghet för de boende och så
blir det enkelt för dem som vill tillbringa sin fritid i en
underbar natur.

– På E.ON har vi som mål att senast år 2025 ska alla
E.ONs elledningar i landet vara vädersäkrade. Det vill
säga antingen som kabel i marken eller som isolerad
luftledning. I början av 2020 hade vi här i Dorotea nått
nästan 100 procent! Vi har bara ett par hundra meter
ledning kvar att vädersäkra och det är inte långt bort.
Det innebär inte att det aldrig mer blir avbrott, men det

– E.ON och våra anställda vill vara stolta leverantörer
av en sådan förutsättning. Som viktig samhällsaktör
måste vi ta vårt ansvar för vår del av kommunen. Det
är ett ansvar vi mycket gärna fortsätter att ta, avslutar
Björn Bäckstrand-Eriksson.

”Det finns
mycket aktiviteter
för barnen!”

Elin, Jonas, Stina och Bob Esbjörnsson har flyttat hem till Dorotea igen, och stortrivs.

Att leva och bo i Dorotea!
– Vi trivs superbra och har inte ångrat oss en enda gång!
Så inleder Elin Esbjörnsson intervjun om hur hon och hennes familj – som består av maken Jonas
och barnen Stina, 5, och Bob, 3 – trivs i Dorotea sedan flyttlasset gick hit 2019.
– Vi köpte huset i november 2018 och flyttade hit januari 2019, förklarar Elin.

Kände ni till Dorotea sedan
tidigare när ni flyttade hit?
– Ja, Jonas är uppvuxen här och min mamma är från Högland, så jag var ofta där hos mormor och morfar när jag var
liten. Vi valde att flytta till Dorotea just på grund av våra
rötter här.

Hur tycker ni att flyttprocessen var?
Gick det bra att hitta jobb och bostad?
– Det gick över förväntan! Först fick Jonas jobb, sedan fick
jag jobb och det gick även fort att hitta ett hus. Vi hade flyt.

Hur trivs ni med att bo här nu?
– Det är skönt att samhället är så litet att man kan cykla
överallt, även med barnen. Det är nära till affären, förskolan
och jobbet, och även nära till fjällen. Vi har många vänner här
och det finns mycket aktiviteter för barnen. Nu är de ju inte
så gamla än, men Stina har gått på simträning och det är också
roligt att slalombacken ligger mitt i byn.

Vad skulle ni säga till en annan
familj som funderar på att flytta hit?
– Det är bara att flytta hit, de kommer inte ångra sig! Det är
inte så dyrt att leva här, så man har råd att jobba mindre och
kunna prioritera att umgås med familjen.

Vi på Polar tillverkar Sveriges populäraste husI Dorotea bor fantastiska människor som har en
stark gemenskap och hjälper varandra. Och vi är
noggranna med det jobb vi gör.
På Polar handbygger vi våra husvagnar
till nästan 100%. Här bygger våra Mästerbyggare
husvagnar som vi med stolthet säger är ”Made
in Norrland”. Det betyder att de är tätare, bättre

isolerade och håller bättre än andra husvagnar.
Kvittot på det är att 80% av alla Polarvagnar
som tillverkats fortfarande rullar.
Det här hade inte varit möjligt utan Dorotea
och dess människor. Vi är alla lyckligt lottade
som dessutom har en ren miljö, fantastisk natur
och tydliga årstider.
Välkommen till Dorotea, det här är ett
fantastiskt ställe att leva och verka på!

Att verka i kommunen!
I Dorotea har vi ett brett och aktivt företags- och näringslivsklimat där kommun och företagare samverkar för att öka tillväxten och göra regionen mer
attraktiv att verka i. Vi lät en variation av företag aktiva i regionen få berätta
med egna ord om hur det är att verka i Dorotea.

“Vi upplever ett välfungerande
samarbete med kommunen“
– Från E.ON:s sida upplever vi ett välfungerande samarbete och ett gott
företagsklimat i kommunen, med kommunen men också med lokala
företag. I Dorotea är det viktigt för oss med en nära och tydlig dialog. Dels
för att inte skapa fördröjningar i form av kommunala tillstånd i det nödvändiga förstärkningsarbetet, dels för att tillsammans hitta bästa formerna för
samverkan.
– E.ON investerar sedan flera år tillbaka stort i Dorotea kommun med målet
att senast år 2025 ha ett vädersäkrat elnät samt ett elnät som tillmötesgår
den allt större digitaliseringen och elanvändningen i samhället. Arbetet
sker genom våra entreprenörer och underentreprenörer och förutsättningarna för att driva arbetet utan komplikationer har varit goda.
Lena Berglund, regionchef nord, E.ON

Vintertid finns fina skoterleder
och härlig skidåkning såväl på
längden som utför.

“Bra dialog och tillit grunden
till gott samarbete“
– Nyhlanders Montage & Service har ett mångårigt samarbete med
kommunen där vi reparerar och monterar industriportar på kommunens
industrifastigheter.
– Den stora anledningen till att samarbetet fungerat så väl så länge beror
på en bra dialog och att kommunen vågar lita på vår kunskap och erfarenhet inom portbranschen.
Patrick Nyhlander, VD, Nyhlanders Montage & Service

Vi utbildar inom:

Väg, transport, bygg, anläggning,
arbetsmiljö och industri.
www.muek.com

Vi servar, säljer och monterar
villaportar • industriportar • grindar
dockningar • bommar.
För service ring 072-504 31 74

Välkommen till naturen i Dorotea
– Lapplands Sydport
Äventyr i den vänliga vildmarken

Hos oss kan du tillbringa härliga sommardagar!
Vandra i storslagen fjällnatur i Borgafjäll och njut av
stillhet och tystnad. Cykla längs stigar och vägar genom
vidsträckta skogar.

Pröva fiskelyckan i ett av Sveriges bästa fiskeområden.
Den stora mängden sjöar och vattendrag erbjuder även
fin paddling och möjlighet att prova på fjällsnorkling i
kristallklart vatten.
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Hösten bjuder på vackra färger,
goda jaktmöjligheter samt rikligt
med bär och svamp.
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Välkommen till Lapplands sydport!
Mer information om oss hittar du på
vår hemsida eller Facebook.
0942-140 00
www.dorotea.se
info@dorotea.se
Dorotea kommun
Storgatan 42, 917 81 Dorotea

• 18532 • www.jssverige.se

www.instagram.com/doroteakommun
www.facebook.com/dorotea.kommun

