I Orsa gör vi
det möjligt

– det enkla livet med hög kvalitet

Orsa – det enkla livet med hög kvalitet

Samarbete och gemenskap

I Orsa är vardagen enkel, högtiderna härliga och
naturen enastående. Skolan, jobbet och fritidsintress
ena är nära. Vård, omsorg och kommunikationer finns
lättillgängligt. Här finns möjligheter att skapa ditt
eget liv så som just du drömmer om att det ska vara.
I Orsa gillar vi folk som går sin egen väg och gör saker
på sitt eget sätt. I Orsa får du vara den du är och bli
den du vill vara.

Här finns ett rikt utbud av företag och föreningar. Att
samarbeta är vägen framåt på en liten ort. Det vet
våra företagare och föreningar. Du pratar med någon
som känner någon som har en granne som… och vips
har du fått hjälp med det ena och det andra, druckit
en kopp kaffe och satt igång ditt projekt.

Naturen alltid nära

Orsa har bevarat många traditioner, det vittnar vårt
rika kultur- och musikliv om. Men vi är lika stolta över
vår motorkultur och våra moderna teknikföretag.
Orsa står stadigt i nuet och blickar nyfiket framåt.

Tänk dig doften av skogen när du vandrar någon av
Orsas många leder eller stigar bland hundraåriga granar,
tallar och vidunderliga utsiktsplatser. Hur mossan känns
mot fötterna när du badar i en svart liten skogstjärn.

En fot i historien och en i framtiden

Tänk dig att ha längdskidspåren utanför dörren.
Skidbackarna så nära att du ser dem från köksfönst
ret. Fullmånen som enda belysning när du skidar förbi
knotiga träd över myrarna på Koppången. Orsasjön
som en stor blank spegel vid de blåa bergen när du ger
dig ut på långfärdsskridskorna.

Du är välkommen hit!

Ingenstans är våren så mycket vår,
sommaren så mycket sommar, hösten så mycket
höst och vintern så mycket vinter, som i Orsa.

För ett hållbart liv — tillsammans
Friskt och gott dricksvatten direkt ur kranen. Fungerande
avlopp. Avfall som tas om hand och återvinns på ett
säkert sätt.
Det är förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta bo,
leva och verka här i norra Dalarna. På Nodava jobbar vi
för att dessa grundläggande funktioner ska fungera, både
idag och för kommande generationer. Vi bidrar till att
utveckla bygden och erbjuder tjänster och lösningar som
gör det möjligt att leva mer hållbart.
För att lyckas behöver vi alla hjälpas åt. Vi på Nodava
finns här för dig, hör gärna av dig om du har frågor!

020-55 27 00 • info@nodava.se • www.nodava.se

”Orsa är ett litet samhälle med
nära till naturen, det ger min familj
trygghet och här har jag möjlighet
att utvecklas som person.”
Samir Alhalabien, i röd tenniströja,
studiehandledare och lärare
i arabiska på Orsaskolan

Vision Orsa 2050

I Orsa finns livskvalitet

Orsa kommuns vision är skapad utifrån en dialog med
kommunens invånare. De unga har haft en framträdande
roll då Orsa 2050 är deras framtid.

I Orsa är naturen alltid tillgänglig och synlig. Här finns
ett unikt centrum för upplevelser utomhus och här finns
den orörda vildmarken och tystnaden.

I Orsa skapar vi med människor, inte för

Orsa är en plats som vi är stolta över. Vi tar hand om
varandra, vår miljö och vår natur och här behöver ingen
vara ensam. Vi har ett liv i balans och det är tryggt att leva
just här.

I Orsa får du vara den du är och bli den du vill

Att bo i Orsa är att leva

I Orsa har alla människor plats att växa. Personlig utveck
ling och ny kunskap har en given plats i vårt samhälle där vi
tillsammans hjälps åt att bygga bildning. Här tar vi till oss Vi har en fot i historien och en i framtiden. Här finns en
kulturbygd med en särskild känsla och anda. Här finns
utbildningar från hela världen och här finns skolan mitt i
byn. Här finns barns och ungas perspektiv med i allt vi gör. hus som berättar vår historia och nya hållbara boenden
som sticker ut. Orsa är en mittpunkt för musik och kultur
I Orsa skapar vi mötesplatser där vi utvecklar innovationer
och här finns en framtidstro där vi bevarar och skapar
och tar idéer till handling. Vi tar vara på de kvaliteter vi har
nytt med stolthet och glädje.
och lär nytt tillsammans. Här är vi nyfikna, har glimten i ögat
och har modet att testa nya vägar. Här skapar vi vår framtid. I Orsa har vi tid och kraft att leva.
Vi agerar i en värld av ständig förändring. Vi knyter rela
tioner och utvecklas med vår omvärld och tar in de regio
nala och globala perspektiven. Vår närhet och kreativitet
gör att vi är en av de bästa platserna för samarbeten som
skapar värde. Här är alla viktiga i arbetet med att skapa ett
hållbart samhälle där vi vill leva, gammal som ung.
I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft.

I Orsa gör vi saker möjliga
I Orsa möter du det enkla

I Orsa finns en naturlig närhet och ständiga samtal mellan
invånare, besökare, föreningar och företagare. Här finns
en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi
gör. Vi kommunicerar i alla riktningar och här finns Sveri
ges bästa invånardialog.
I Orsa gör vi saker tillsammans och på ett enkelt sätt. Här
är det lätt att skapa, mötas, förnya och förvalta. Genom
vår öppenhet är vi trovärdiga och har ett klimat där alla
strävar efter bra lösningar för dem vi finns till för. Här
både vill och hinner vi mer.

En lysande idé!

Vi och vår skog och mark, våra byar och centrum bjuder in
till nya möjligheter. Här finns företagare och entreprenö
rer som erbjuder tjänster och produkter både lokalt och
globalt. Här möter digitala lösningar både unika affärer
och personlig service, vilket för många är ett resmål i sig.
Här är det helt enkelt lätt att uppleva kvalitet.
I Orsa gör vi det möjligt.

Jo, det är något speciellt med Orsa…
Någon har beskrivit Orsas läge som där kulturbygd
möter vildmark. Vi tycker att det ligger något i det.
Och den där brytpunkten mellan kultur och vildmark gör
Orsa unikt, här är några exempel på vad vi menar:

Orsayran, Kalle Moraeus
och Orsa spelmän
Har du turen att befinna dig i Orsa när vår stora gatu
musikfestival Orsayran går av stapeln får du uppleva en
genuin del av Orsa. Det är opretentiöst och med möten
och musik i fokus. Många tänker såklart också på Kalle
Moraeus och Orsa spelmän när man nämner Orsa, och
det går inte att nog poängtera vad de gjort för att sätta
Orsa och Orsas musikliv på kartan.

Butiker och handel med unikt utbud
I Orsa handlar du som älskar specialbutiker med hög
kvalitet. Här finns bland annat fiskebutik, musikbutik,
inredningsbutiker, saluhall och företagare med egenpro
ducerade livsmedel som grönsaker, mejeriprodukter och
charkuterier. Här utlovas personlig och fantastisk service!

Jakt och fiske
I Orsa finns fantastiska möjligheter för dig som älskar jakt
och fiske. De norra delarna av Orsa utgörs av finnmarken,
med sina djupa skogar och stora myrmarker. De södra
delarna bjuder på jordbrukslandskap, öppna vidder och
stora sjöar. Artrikedomen i våra fiskevatten är stor och i
jaktlagen hittar du gemenskap och äventyr.

Orsa Besparingsskog
Orsa Besparingsskog bildades 1879, bland annat för att
behovet av virke ökade inom järnindustrin. Ett storskifte
reducerade många små ägolotter i kommunen till ett
stort gemensamt med många andelsägare. Inkomsterna
från avverkningen blev så stora att Orsaborna mellan
1886 och 1933 inte betalade någon kommunalskatt.
Förutom att förvalta stort markinnehav ingår även jakt,
fiske och stuguthyrning i verksamheten idag, och vin
sten kommer fortsatt bygden till nytta i form av bidrag
och utvecklingsprojekt.

Grönklitt, Fryksås och Orsa camping
Om du besöker Orsa är en tur upp till natursköna Grönklitt
eller Fryksås fäbod ett måste. Förutom fantastiska möj
ligheter att uppleva skidåkning, cykling, vandring och
en storslagen utsikt så finns här gästgiveri, restauranger
och kaféer. Och får vi vara lite blygsamma och påstå att
Orsa camping är något av Dalarnas Riviera med sin fan
tastiska sandstrand och aktiviteter för hela familjen.
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Orsasjön från Fryksås fäbod

Vi har frågat kunder, medarbetare och anhöriga om vad de tycker om oss.
Så här säger Anneli från Mora, som är anhörig till en av våra kunder:

”Det finns tre viktiga fördelar.”
Omsorg har flest medarbetare av alla som tillhandahåller
l Vipersonlig
assistans i regionen. Det är en trygghet.
l Lokal förankring. Jag känner alla som arbetar med min dotter.
lyssnar på kunder och anhöriga i alla lägen.
l Man
Det är högt i tak och lätt att prata om allt.
Läs mer om vad man tycker om oss på:
www.viomsorg.se/sv/anhorig
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info@viomsorg.se

Hitta hem till Orsa
Här finns möjlighet för dig att hitta det boende som just
du vill ha. Du kan välja att bo i tätort, i bymiljö eller enskilt
och naturnära. Bostadspriserna ligger klart under stor
stadspriserna och här kan du välja ett boende där du får
utrymme för din hobby, för dina djur eller för ditt företag.

att priserna för både tomtmark och byggande är lägre än
i storstäderna har du dessutom storslagen natur alldeles
utanför dörren.

Köp tomt och bygg bostaden du
drömmer om

Självklart kan du också välja att bo i lägenhet när du
flyttar till Orsa. Det kommunala bostadsbolaget Orsa
bostäder har hyresrätter i totalt elva områden med olika
lägen i Orsa. Här finns boenden som passar din livssitua
tion vare sig du söker ditt första hem, är en barnfamilj
eller söker seniorboende. Du kan bo i centrum eller
närmare naturen, men alltid småskaligt och personligt.

Drömmer du om en tomtmark i ett vackert läge, med
hisnande utsikt? Eller något riktigt strandnära? Orsa
kommun jobbar med att ta fram nya tomtområden där
du kan bygga det hus som just du drömmer om. Förutom

Bo bekvämt i lägenhet

”Den fina naturen
och de stora
möjligheterna till
friluftsliv, som
vandring under
sommaren och
skidåkning under
vintern, gör det extra
positivt att bo i Orsa.”
Julia Lindgren, socionom och
Anna Eriksson, studerande och nyinflyttade Orsabor

En solig dag vid Orsa camping

Månskensskidåkning på Koppången
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Vi på NCC hjälper både företag,
föreningar och privatpersoner med
hållbara, snygga och väl fungerande
ytor. Vi är etablerade lokalt och är
därmed aldrig långt borta. Kontakta

Tr yggt, snyggt och
hållbart

ncc.se/asfalt

oss för kostnadsförslag. Vi ses!
andreas.dahl@ncc.se
079-078 73 27

Trygg skola och rikt fritids- och kulturliv
Förskolan och skolan i Orsa kommun är en trygg plats
med fokus på hög kvalitet i utbildningen. Barngrupperna
är små och lärartätheten hög.
• Det finns fem kommunala förskolor och två fristående 		
som samtliga håller en mycket god pedagogisk kvalitet.		
Inom Orsa kommun fäster vi stor vikt vid att barnen får 		
vistas utomhus och är stolta över våra naturnära förskolor.
• Det finns fyra kommunala grundskolor och en fristående. 		
Flera av skolorna ligger i bymiljö, högstadiet ligger i 			
centrala Orsa. Klasserna är förhållandevis små och vi 		
är glada över att ha en hög andel behöriga lärare. Det
ger kvalitet i undervisningen. I närliggande Mora, bara
15 minuters bilfärd från centrala Orsa, finns grundsär-		
skola och träningsskola för barn med särskilda behov.
• Musiken spelar en viktig roll i Orsa och alla barn har tillgång
till kostnadsfri kommunal musikskola.
• Gymnasieskola finns i Mora. Mora gymnasium har cirka 		
1 000 elever och erbjuder ett brett utbud av program, 		
oavsett om du vill studera vidare eller börja jobba di-		
rekt efter studenten. Här finns också lärlingsutbild-			
ningar samt flera olika idrottsutbildningar. Mora gymna-	
sium är certifierat som IB World School, Teknikcollege
och Vård- och omsorgscollege.
• I Skattungbyn finns inte bara en vacker och levande by-	
gemenskap utan också en uppskattad folkhögskolekurs
i ekologisk odling och hållbar livsföring. Kursen anordnas
av Mora Folkhögskola.

Naturliv och idrott
Den nära naturen och vildmarken lockar till upplevelser
som skidåkning, långfärdsskridskoåkning, fiske och jakt.
I Orsa finns skoterleder, vandringsleder, badplatser och
fina fiskevatten.
Vid ishallen hittar du elljusspår, utomhusgym, en familje
vänlig frisbeegolfbana och möjlighet att träna mountain
bikecykling. Vid Tallheds flygfält finns sportflyg, cross
bana, skärmflyg och skyttebanor.
I Orsa finns en rad idrottsföreningar där till exempel skid
åkning, ridsport, hockey, innebandy, fotboll, bordtennis
och konståkning samlar många utövare.

Kulturliv och gemenskap
Musiklivet är rikt i Orsa. Här finns allt ifrån spelmanslag
till körer och moderna musikstudios. I Orsa kulturhus
hittar du bibliotek och konsthall. Orsa grafikverkstad är
en konstgrafisk kollektivverkstad med lokaler i centra
la Orsa och utrustning och kompetens inom boktryck,
screentryck och bokbinderi. Oavsett om du är intresse
rad av musik, konst, teater eller hantverk finns aktiva
föreningar som hälsar dig välkommen.
I anrika Orsa Hembygdsgård finns gammaldags hantverk
och kurser med lokal anknytning, till exempel i Orsamål
och kulning. Hembygdsföreningen äger också Skräd
dar-Djurberga fäbodar, en levande fäbod norr om Orsa.
Många av byarna i kommunen har egna föreningar och
byalag som arrangerar olika typer av evenemang. Här
finns engagemang, trygghet och gemenskap.

Kom så bjuder vi
dig på festivalen
Orsayran,
konsert i
Orsa kyrka,
polskedans
med Orsa
Spelmanslag,
körsång med
barn och vuxna
och musikaliska
upplevelser med
Orsa Musikskolas
fantastiska
elever.”

Orsayran

Ingalill Sörlin,
rektor för Musikskolan
Elev på musikskolan

SKATTUNGBYN
En aktiv och livskraftig by med bra service

www.skattungbyn.se

Den lilla butiken med det stora utbudet. Fullsorterad livsmedelsbutik som är ansluten till Tempo. Butiken är navet
i byn och även ombud för Apotek, ATG, Svenska Spel,
Systembolag, DHL, hemsändning m.m. Butiken drivs
sedan 25 år som ekonomisk förening utan vinstintresse.

Här bedrivs förskola, skola åk F-6 och fritidshem i
trivsamma lokaler med närhet till natur. Vi har åldersintegrerade klasser och hög personaltäthet. Välkommen att
göra ett besök. Skolan drivs utan vinstintressen.

0250-55 11 77 • facebook/skattungehandel

Rektor 076-125 08 12 • skattungefriskola.se

”Vi har ett bra
företagsklimat. Mycket
lokal samverkan och alla
är lösningsorienterade och
stöttar varandra.”
Matilda Bastman, vd på Marab

Orsa är en företagsam kommun
I Orsa är näringslivet varierat och välmående. Besöksnäring, skogsnäring, entreprenad och byggverksamhet
är viktiga branscher. Kommunen kan erbjuda utrymme,
engagemang, rådgivning och sänkta arbetsgivaravgifter.
Söker du jobb så finns det här.

Företagen som sticker ut
I Orsa växer det privata näringslivet kraftigt och det
finns cirka 600 aktiva företag i kommunen. Vi har många
spännande företag med potential att växa sig stora. Orsa
Camping och Grönklitt är motorer i den för kommunen
viktiga och växande besöksnäringen. Orsa Stenhuggeri
producerar allt inom natursten. Tebrito med produktion
av insektsprotein, en framtidslösning med låg klimatpå
verkan. Och Marab, som utvecklar, konstruerar, bygger
och installerar robotlösningar för automatiseringar inom
tillverkninsindustrin - bara för att nämna några.

Välbesökta företagarmöten
Företagarmöten i Orsa är välbesökta och ger goda möjlig
heter till nätverkande. Alla företagare, stora som små,
är välkomna och får chans att synas och presentera sina
verksamheter. Här skapas en bra grund för lokal samverkan
och utveckling. Orsas företagarförening har många med
lemmar och bidrar aktivt till ett gott företagsklimat.

Ta företaget med dig eller
starta nytt
I Orsa får du kvalificerad och kostnadsfri hjälp med
etablering, lokaler, investeringar, företagsrådgivning –
eller vad du nu behöver. Genom Forum Orsa – ett samar
bete mellan kommunens olika verksamheter – blir det
enklare att etablera verksamhet och du får hjälp med
allt, från information till rätt kontakter inom kommunen.
Du kommer att känna dig välkommen i Orsa, både som
privatperson och som företagare.

VI GÖR ALLT FRÅN TAKBYTEN
TILL PLÅTDETALJER
Plåtslageri, takbyte, fasadarbete och underhåll.
– Behöver du hjälp med plåtarbete?
Kontakta oss på Orsa Plåt.

Torbjörn 070-878 10 74
Anders 070-632 78 44
www.orsaplat.se

”Orsa är Dalarnas
hjärta och själ med
extra allt. Alla stöttar
varandra och som
företagare har man
fantastiska kollegor
nära till hands!”
Arne Hamberg, zonterapeut/reflexolog

”Som nystartade
har vi fått mycket
bra stöttning från
kommunen!”
Nils Österström,
VD på Tebrito

Vi utför bl a:
Projekt- och byggledning
Projekteringsledning
KA-uppdrag
Upphandlingar
Kontroll och besiktning
Tekniska utredningar
Rådgivning
Kalkylarbeten

www.structor.se

Structor Projektledning Dalarna AB
Mikael Hansson 010-130 12 30
mikael.hansson@structor.se

• 18277 • www.jssverige.se

orsa.kommun@orsa.se
0250-55 21 00
orsa.se

