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Platsen är utmärkt

2 || 3

Vill du slippa köerna, ha nära till
natur och mer tid med barnen?
Då är Överkalix en utmärkt
plats att leva och bo på!
Genomkorsad av polcirkeln och omsluten av en nationalälv mitt i norra Europas barrskogsbälte ligger
Överkalix. Vi är en av Norrbottens minsta kommuner, men här finns stora möjligheter till att arbeta, göra
karriär och samtidigt leva och bo med hög livskvalitet. Företagandet växer, där vägen till framgång går
genom samarbete. Samma drivkraft visar överkalixborna på andra håll. Till exempel står vi varje år värd
för ett antal större och folkkära evenemang, året runt.

God infrastruktur och fördelaktig geografisk utgångsposition
För dig som vill bo barn- och familjevänligt är Överkalix ett självklart alternativ! I Överkalix är det nära
till allt och enkelt att leva. Vår goda infrastruktur och geografiska utgångsposition gör oss till en attraktiv
kommun ur flera perspektiv.
Vi ser att människor väljer att flytta hit med sina familjer, men vill gärna bli ännu fler och vi hoppas att du
som läser denna broschyr blir lockad av att flytta hit, skaffa familj, engagera dig, starta företag, och bli en
del av gemenskapen som är Överkalix. I gengäld lovar vi dig minnen för livet. Som vårt motto förtäljer är
Överkalix en utmärkt plats, för alla.
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Boende med kvalitet!
Våra medborgarundersökningar visar att överkalixborna är mycket nöjda med sina bostäder. Det är lätt att
förstå med tanke på den variation av boendeformer som finns.

Bo som du vill
Drömmer du om ett mysigt torp eller en modern villa? En lättskött lägenhet eller kanske en gård på landet? I Överkalix finns alternativen. Och oavsett om du vill hyra eller köpa får du ett kvalitativt och mycket
prisvärt boende i en naturskön omgivning. Här finns både levande byar och centralorten Bränna med
service och butiker i småstadsatmosfär.

Lägenhetshotell – smidigt för dig som jobbar
Är du i Överkalix för att sommarjobba? Eller söker du en bostad för en begränsad period? Då är Överkalixbostäders lägenhetshotell en perfekt lösning. Kontakta Överkalixbostäder för mer information!

Affärslokaler för alla behov
Runt om i Överkalix finns en god tillgång till affärslokaler, som lämpar sig för många olika typer av verksamheter. I den mån det går kan lokalerna självklart anpassas för just ditt företag. I Överkalix är ingenting
omöjligt!

www.overkalix.se
DITT LOKALA BEVAKNINGSFÖRETAG

Söker du bostad eller lokal?

Överkalixbostäder har 328 lägenheter samt affärslokaler. Välkommen
att kontakta oss för ställa dig i bostadskö.
Ska du besöka Överkalix och behöver boende?
Eller har du släktingar och vänner hemma som inte får plats i din bostad för övernattning? Vi erbjuder boende med självhushåll på Storgatan 32 Överkalix. I rummen finns ett litet kök, wc/dusch, sovplatser, tv
och wifi.
Stiftelsen Överkalixbostäder
0926-791 00 • info@overkalixbostader.se • www.overkalixbostader.se
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Lev din dröm – bli företagare!
Företagen i Överkalix kommun är viktiga. Tillsammans bidrar de till välfärd och skapar viktiga arbetstillfällen.
Över 90 procent i kommunen arbetar idag på ett småföretag, med 1 till 15 anställda. Överkalix företagsklimat bygger därför på nära och personliga relationer, där företagarna hjälper och stöttar varandra. Till
exempel genom gemensam marknadsföring där målet är att lyfta Överkalix som kommun. För går det bra
för Överkalix går det bra för näringslivet, så enkelt är det!
Som företagare blir du inte bara sedd av andra i näringslivet, utan också av oss i kommunen. Vi ger dig det
stöd du behöver för att komma igång med din verksamhet, bland annat genom vårt Nyföretagarcentrum
där vi följer dig under dina tre första år.
Skapa ditt drömjobb och starta företag!

Företagsgruppen – för ett bättre näringslivsklimat
Överkalix vill vara en näringslivsvänlig kommun, som står väl rustad inför framtiden. Därför har vi, tillsammans med ett antal företagare, Företagsgruppen. Gruppens mål är att genom samarbete och utveckling främja näringslivsklimatet i kommunen, så att ännu fler företagare får upp ögonen för allt som vi har
att erbjuda.

Värme & Ventilationsteknik i Norr arbetar med professionell drift och underhåll av energisystem i fastigheter. Dagens tekniska lösningar skapar förutsättningar att spara mycket
pengar på energieffektiv drift.
Det lönar sig i längden att ha smarta energilösningar och som gör kontinuerlig
översyn av experter som hela tiden optimerar anläggningen.
Välkommen att höra av dig, så gör vi gemensamt en översyn av behoven i din
fastighet.

www.ventteknik.se

www.larsonsjarn.se

Riktigt bröd bakat i Överkalix
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Smultronställen
– i Överkalix
Kanske är det den vidsträckta sandstranden på Garbinsudden, den milsvida utsikten från Grelsbyberget
eller strandpromenaden med sina rastplatser i Bränna? Det kan också vara cykelstigarna i Jockfall där du
trivs som bäst, eller en skogspromenad i Överkalix vackra skogar med fikakorgen med? Kanske är det den
där festen i byastugan, Storlappberget med sina skidspår eller en fika på ditt favoritkafé mitt i centrum?
Oavsett, i Överkalix finns det ett smultronställe för alla.

Att välja bussen är lika med att välja frihet. Res smart och
bekvämt till fredagsmyset med familjen, arbetsintervjun,
första dejten eller till naturnära upplevelser. Varför inte till
smultronställen någon annanstans i länet?
Ta bussen till livskvalitén.
Länstrafiken Norrbotten tar dig fram
tryggt och säkert.

Busstider & kundservice
0771-100110 | ltnbd.se
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Naturupplevelser för alla
smaker!
Både som bofast och besökare är möjligheterna till ett aktivt friluftsliv obegränsade. Här är det alltid nära till
ett fiskevatten, en cykel- eller vandringsled eller ett berg. Samtidigt har besöksnäringen fortfarande en stor
utvecklingspotential, där det finns plats för fler kreativa företag och ideér. Vill du satsa på naturturism är
Överkalix det rätta valet!

Vildmarksäventyr i Jockfall
I Jockfall finns något för alla som gillar friluftsliv, fiske och storslagen vildmark. Det är pärlan i hela Kalixälvssystemet, med sitt mäktiga vattenfall och smältvatten från Sveriges högsta fjäll Kebnekaise.
Här finns den välbesökta laxtrappan, som bjuder besökaren ett storslaget scenario av laxar som har som
mål att slutligen nå lekplatserna. Varje år tar sportfiskare laxar upp mot 20 kilo, detta på en vacker plats
utan motsvarighet. Kalixälven är i den här delen av Överkalix en av Europas bästa laxfiskeplatser omgiven
av storslagen vildmark.

Överkalix Camping
Överkalix Camping ligger i centrala Överkalix, där de vackra vattendragen Kalix Älv och Ängesån flyter
samman. Här är det nära till goda fiskemöjligheter, den otroliga utsikten på Brännaberget och mycket
annat.
Fler smultronställen hittar du på www.visitoverkalix.se.
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Alltid aktiviteter på gång!
Överkalix har en lång tradition av marknader av olika slag och här finns också en rik hantverkstradition
inom flera områden med många skickliga hantverkare. Här finns klassiska festplatser för både dans och
musik. Här finns fina idrottsanläggningar, lekparker och strövområden och en natur som bjuder på såväl
njutning som utmaning. I nationalälven Kalixälv, liksom insjöar och Ängesån finns fina fiskevatten. Här
finns många aktiva föreningar och en hel del olika arrangemang året runt för såväl gammal som ung.

Några av de traditionella aktiviterna som årligen
arrangerats i Överkalix!
Överkalix sommarmarknad
På sommarmarknaden kan du varje år njuta av mat och dryck, shopping, underhållning och varandras
sällskap. Marknaden blandar tradition med nya, spännande inslag. Mer information om våra arrangemang hittar du på www.visitoverkalix.se.

Midsummer Meet
Massor av skojiga upptåg och aktiviteter, som till exempel bilutställningar och cruising, är kännetecknande för Midsummer Meet.

Hantverksveckan
Hantverksveckan bjuder på utveckling i lokalt hantverk och är ett mycket uppskattat event.
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Skola och omsorg av
hög klass
Skola och omsorg är kommunens största verksamhetsområden. På Överkalix kommunala skolområde
finns både förskola och grundskolorna Åkerskolan F till 3 och Strandskolan 4 till 9, samt förberedelseklass. I kommunen finns det även en friskola.

En god skolmiljö
På Strandskolan och Åkerskolan arbetar lärarna mycket medvetet med att nå kunskapsresultat och studiero. Lärarbehörigheten är hög och relationerna mellan lärare och elever är stark. Efter skoldagen har
eleverna möjlighet att gå till fritidshemmet Björnen.
En annan fördel är den sammanhållna skolmiljön. Både Strandskolan och Åkerskolan ligger naturskönt
och i anslutning till ett fritidsområde med till exempel badhus, sporthall, ishall och ungdomsgård!

En äldreomsorg med kvalitet
I Överkalix har vi en stor erfarenhet av äldreomsorg och vad som utmärker en bra sådan. Trygghet, att
kunna välja mellan olika boendeformer och att kunna leva som man själv vill ser vi som kärnan när det
kommer till äldreomsorg. Vår verksamhet utvecklas hela tiden efter hur samhället ser ut. Det gör att vi
alltid behöver nya kompetenser och medarbetare i äldreomsorgen. Kanske är du vår blivande kollega?

NÄRA TILL ALLT FÖR BARNEN - ÖVERKALIX SAMLADE SKOLOMRÅDE
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Utmärkt vackra platser längs Strandpromenaden

Strandpromenaden, 4 km
Busstation

Storgatan: Shopping och butiker
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Information

Matservering

1

Aktivitetsområde med beachvolleybollplan,
hoppkudde och hinderbana
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Bankomat

Boende/hotell

2

Bränna Camping

Camping

3

Brännvalls café

Matbutik

4

Gamla färjläget

Bensinstation

5

Grand Arctic Hotel

Laddstolpe el-bil

6

Hansavan

Café

7

Restaurang Köket

Apotek

8

Nettans grillkiosk

Bibliotek
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Tjers Gästgiveri
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Polisstation
Ställplats för
husvagn och husbil
Hjärtstartare

ICA Supermarket,
Länstrafiken i Norrbotten
OKQ8 och Sparbanken Nord

Överkalix hälsocentral,
Tallviksvägen 31

Överkalix kyrka
Bouleplan

Motionshall
Idrottsplats

Överkalix kommun
956 81 Överkalix
Besöksadress
Storgatan 17, Överkalix
Telefon
0926-740 00
E-post
kommun@overkalix.se
Hemsida
www.overkalix.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 16973 • www.jssverige.se
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Folkets hus
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