Förverkliga dina drömmar hos oss!
Är du en öppen och nyfiken person som är spänd på vad Åsele kommun kan erbjuda
dig? Bra, då kommer du att stortrivas här, då vi är välkända för vår gästfrihet. Vi är
intresserade av vem du är och du kan räkna med att du får vår uppmärksamhet, på ett
positivt sätt. I Åsele lever och verkar vi nära varandra, vilket ger en stark gemenskap.
Här är det lätt att bli en del av samhället, om du själv vill förstås!

Livskvalitet
Åsele kommun är en fantastisk plats, perfekt belägen mellan kust och fjäll. Tittar du på
kartan ser du att det är hit vägarna bär. Naturen lämpar sig väl till friluftsliv, jakt och
fiske men även till rekreation, som är av yttersta vikt i dagens moderna samhälle med
allt vad det innebär i form av effektivitetskrav och stress i vardagen.
Vi har också en väl utbyggd infrastruktur med exempelvis flertalet flygplatser inom en
timmes färd. Vår kommun har ett högt nyföretagande med framförallt små och medelstora företag. Dessa verkar inom en rad olika områden, men vår basindustri ligger
inom turism, skog, transport, verkstadsindustri och vindkraft. Även kommunen själv
äger flertalet bolag som gör gott för Åsele, på både lång och kort sikt.

Närhet
Åsele är även en handels- och mötesplats sedan århundraden. Den traditionen fortgår
årligen tredje helgen i juli, då vi anordnar Åsele Marknad, Norrlands största folkfest
med långt över 100 000 besökare. Tänk bara på upplevelsen att femtiodubbla sin befolkning under en helg!
Vi är en stor kommun till ytan, men en av landets minsta till befolkning sett. Detta skapar naturligtvis stora utmaningar inom välfärden, där vi har högt ställda ambitioner.
Men det innebär även möjligheter, till exempel goda förutsättningar till gemenskap
och trygghet som i sin tur skapar en plats ingen annan lik. Det är du, tillsammans våra
andra kommuninvånare, som gör Åsele kommun till Åsele kommun.

Varmt välkommen hit!

Antal invånare
Invånarantalet i Åsele kommun ligger idag på 2 794 stycken.
Cirka 12 procent av befolkningen är utlandsfödda, där många
valt att flytta hit på grund av livsstilen Åsele kommun erbjuder.

Om kommunen
Åsele kommun är 4 235 km2 stor och har 0,62 invånare/km2.
Det är landets 26:e största kommun, men har den fjärde minsta
befolkningen. Åsele kommun har ungefär samma yta som
Bohuslän och rymmer hela 56 naturreservat.

Visste du att?
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 GoZee-ikonen.
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I Åsele kommun är vi bäst i landet på att låna böcker.
Vi ständigt placerar oss i toppskiktet när det gäller
skolrankingar.
97 procent är nöjda eller mycket nöjda med sin
hemtjänst.
Kostverksamheten, gällande mat- och måltidsservice i särskilda boenden, är topp 5 i Sverige.
Vi är en av de mest föreningstäta kommunerna i Sverige.

Fiske
Med våra 1 170 sjöar är det inte så konstigt att
många kommer till vår kommun för att fiska.
I Åsele kommun finns 20 olika fiskevårdsområden. Här kan du bland annat fiska abborre,
öring och gädda.

Björnlandets nationalpark
I Åsele kommun ligger Björnlandet, en storslagen vildmark och en av landets mest värdefulla urskogar. De vackra gamla tallarna, de
hänglavsdraperade gransumpskogarna och de
tydliga spåren av skogsbränder gör Björnlandet
till både ett levande, dynamiskt ekosystem och
ett biologiskt arkiv som visar på dramatiska
förlopp i gångna tider.

Åsele Marknad
Åsele Marknad är en årlig marknad som pågår
under fyra dagar varje sommar. Det är en av Sveriges
äldsta ännu pågående marknader med anor från
1600-talet!
Marknaden kallas för "Norrlands största folkfest"
och den är en av Sveriges största marknader. Antalet knallar brukar uppgå till ungefär 400 och de
delar på cirka 1 100 marknadsplatser.

ÅSELE
Godstransporter över hela Sverige.
Lastar till och från Skåne och
Småland varje vecka.

070-584 11 15

www.kvalitetsskog.se

Torvsjö Kvarnar
Vandringsleden vid Torvsjö Kvarnar innebär en
lättframkomlig vandring i ett område där natur
och kultur möts och skapar en sällsynt upplevelse. I samband med vandringen kan du passa
på att beskåda den unika kvarnanläggningen
och Kvarnbäcken som gett området dess namn.

Motorsportevent
Motorsportsintresset är mycket stort i kommunen,
här hittar du bland annat folkrace, backtävling,
watercross, SM i is-racing och crosskart som de
största tillställningarna. När det vankas tävling
bjuds det alltid på stor folkfest med både deltagare,
volontärer och åskådare som samlas för att heja fram
en vinnare.
Funderar du på att titta på en av tävlingarna kan du se
fram emot en fartfylld dag i en sport för alla åldrar.

Åsele hembygdsområde
Åsele hembygdsområde utgör en oas av kultur och
lokalhistoria i hjärtat av Åsele centralort. Med sina
17 byggnader och 50 utställningar berättar hembygdsområdet om den historia som människorna i Åsele
och dess omnejd lämnat efter sig. Under året står
hembygdsområdet också värd för olika evenemang,
många kopplade till marknader, som julmarknaden,
vintermarknaden och Åsele Marknad.

Vi håller Södra Lappland
rullande året om!
Vår verkstad servar med tunga
fordon och är ackrediterad för
släckning av tvåor.
0941-149 00
www.inlandsfrakt.se

0941-142 20 • stiftelsen@aselehus.asele.se
www.aselehus.se

Rätt förutsättningar
för ett smidigt företagande!
I Åsele kommun finns cirka 400 företag, en mycket stark siffra
med tanke på att vi har landets fjärde minsta befolkning. Men sett
till ytan är vi en stor kommun och därför finns det plats för ännu
fler innovativa idéer. I Åsele finns alla verktyg för att skapa lönsamma
företag!
Till exempel är Åsele kommun bäst i Västerbotten på bredbandsutbyggnad. Idag har drygt 80 procent av hushållen tillgång snabbt
fiberband på 100 MB/s. Det är självklart väldigt viktigt för våra
företagare, särskild de som arbetar med e-handel och andra onlinebaserade tjänster.

Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS)
Från kommunens sida jobbar vi ständigt med att göra företagsklimatet ännu bättre. Här har ÅNS, som är helägd av kommunen,
en ledande roll. ÅNS ger råd till dig som vill starta och utveckla
företag i Åsele. Genom att hjälpa till med myndighetskontakter,
kompetensutveckling och att främja samarbeten inom kommunen
vill vi göra det så enkelt som möjligt för dig som företagare.

Snabba fakta
om Åsele kommun
Landareal: 4 235 km²
Vattenyta: 320 km²
Invånarantal: 2 794
Överskott av inflyttning 2019: + 7 personer
Antal invånare/km²: 0,7
Antal nyfödda: 23
Antal snöskotrar: 1 219
Antal hundar: 799
Snitt huspriser: 352 000 kr
Andel företagare: 18,3 %

En hållbar livsstil
I Åsele kommun lever vi i ett med naturen. Kanske är det därför som vårt hjärta klappar
lite extra för hållbarhet och en fossilfri framtid. För vår underbara natur vill vi ju att
kommande generationer också ska kunna njuta av.
Att en av Sveriges största vindkraftsparker just nu byggs i vår kommun gör oss både
glada och stolta. Totalt kommer 84 vindkraftverk att uppföras i Blakliden och Fäbodberget. Totalt blir den installerade effekten 353 MW, vilket motsvarar förnybar hushållsel
till drygt 220 000 hem.

Åsele Lärcentrum
Att plugga på distans är ett smart alternativ, även från miljösynpunkt. Åsele Lärcentrum
hjälper till med allt från Grundvux och akademiska studier till uppdragsutbildningar för
näringslivet. På lärcentrum har du tillgång till studieplatser, datorer, bredband, webbkameror, videokonferens och bibliotek. Här träffar du också andra studenter och ni kan
hjälpa varandra, bilda studiegrupper eller bara fika tillsammans. Personalen på Lärcentrum hjälper till med stöttning, teknik, kontakter, tentor med mera.

Hur kan vi bli fossilfria inom en generation?
... ett sätt är att fortsätta våra
investeringar i vindkraft.
Ett konkret exempel på hur vi bidrar till en
klimatsmart framtid är projekten Blakliden
och Fäbodberget som just nu byggs i Åsele
och Lycksele kommuner. När dom tas i drift
2021/2022 blir dom bland de största anläggningarna i Sverige och definitivt de största som
Vattenfall hittills investerat i inom landbaserad
vindkraft i Europa. Vindkraftsklustret kommer
nu att ytterligare förstärkas genom förvärvet av
projekt Vargträsk som vi fortsätter att utveckla.

Vi sätter säkerheten främst och ber om överseende med dom störningar som periodvis
uppstår under byggtiden och ber dig vara
uppmärksam när du vistas i området.
Följ oss på:
vattenfall.se/blaklidenvind
vattenfall.se/fabodbergetvind
vattenfall.se/vargtraskvind

En aktiv fritid året om
Du har säkert listat ut att Åsele kommun är ett paradis för den som gillar utomhusaktiviteter, inte minst under vinterhalvåret. Att ta en tur med skotern på våra skoterleder
ingår i vår kultur och för den som gillar skidåkning finns slalombackarna Åslia,
Rävlyan och flera elljusspår i kommunen. Ishallen i Åsele används främst för ishockeyträning, men är en mycket välanvänd anläggning som under 50 års tid utnyttjats av
hela familjen för allmän åkning.
Men vårt rika fritidsutbud täcker faktiskt in alla årstider. I Åsele finns sim- och sporthall, ridhus, hundklubb, golfbana, skatepark, frisbeegolfbana och mycket mer.
Det mesta är samlat inom samma områden, vilket gör det enkelt att prova på nya
idrotter. Hos oss får våra barn och ungdomar utlopp för sin energi!
I Åsele finns till och med sandstränder. Badplatsen Stamsjön är långgrund och barnvänlig. Där finns omklädningsrum, livbojar och flera iordningställda eldplatser.

En samisk
förvaltningskommun
Sedan 2018 är Åsele en samisk förvaltningskommun.
Det innebär att våra samiska invånare kan använda
sitt minoritetsspråk i kontakt med myndigheter,
både muntligen och skriftligen. Vi erbjuder också
barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken.
Samerna är en viktig del av Åseles kultur och vi ser
fram emot de möjligheter som finns med att vara en
samisk förvaltningskommun.

Kraftigt förstärkt familjehemsvård
Ett fullgott alternativ till institutionsvård

Brizad behandlingskonsult AB arbetar med kraftigt
förstärkt familjehemsvård sedan 2007 och har nu
öppnat sitt första HVB. Vi är verksamma i stora delar
av Sverige, från Norrbotten till Skåne. Vi som arbetar
på Brizad har många års erfarenhet av att arbeta med
familjehemsplacerade barn, ungdomar och vuxna i både
kommunal och privat regi. Familjehemmets omsorg
kompletteras med vårdinsatser som vi anpassar individuellt efter uppdragets karaktär och behov.

Möt våra entreprenörer!
I Åsele kommun finns entreprenörer från både när och fjärran.
Här berättar de varför Åsele är rätt plats att verka på.

Axaeco
Axaeco har två olika verksamhetsinriktningar. Huvudområdet är
distribution av veterinärprodukter
till hela Skandinavien. Företaget
arbetar också med produktion och
försäljning av utrustning till hundar
och slädhundar. Henry Coronica
på Axaeco värdesätter att kommunen och dess företagare har en nära
relation.
– Kommunen stöttar oss i arbetet för
att vi ska kunna växa. De försöker
alltid att hjälpa till.

Logscom
Logscom startades 2011. Företaget
fokuserar på att utveckla och leta
upp innovativa produkter till
skogsindustrin. Grundaren Martin
Englund växte upp i Åsele, vilket
gav honom bra förutsättningar att
lyckas som företagare.
– Tack vare tryggheten i Åsele fick
jag prova mig fram och göra misstag
på egen hand. Den friheten har gett
mig nyfikenheten till att utveckla
produkter och mitt företag.

Koamaikoh
Naomi Bouwmeester driver Koamaikoh, en Siberian huskykennel.
Förutom att tävla med sina hundar
arrangerar hon turistslädturer och
huskyvandringar.
– Det bästa med Åsele kommun är
den underbara och vackra naturen.
Till exempel kan jag åka ut med
släden direkt från vår gård och i närheten finns också en nationalpark.
Åsele har mycket att erbjuda, både
för mig och för turisterna.

Postadress

Telefon, växel

Vasagatan 5, 919 85 Åsele

0941-140 00

E-post

Webbplats

kommun@asele.se

www.asele.se

Följ oss gärna på sociala medier

• Elinstallationer till privat- och företagskunder
i Åsele, Norrlands inland och Borgafjäll.
• Säljer och installerar vitvaror.
• Smarta Hem (till din fjällstuga)

Hans Hansson · Tel: 070-517 54 87

varpsjo@hultinsel.se

• 16591 • www.jssverige.se

Fotografier i broschyren: Tobias Nykärnen, Maja Eriksson, Joel Hellman, Lars Norberg, Lars Bygdemark,
Tobias Ekström, Jenny Haapasaari Niemi, Sylve Holmgren och Lin Kleiven.

