
I SOLLEFTEÅ KOMMUN BOR...
ca 20 000 invånare, varav ca 9 000 bor i Sollefteå 
tätort.  Junsele, Ramsele, Näsåker, Långsele och 
Undrom är exempel på livskraftiga samhällen och 
byar i kommunen.  

Kommunen ligger i natursköna Ångermanland 
där älvdalarna kantas av dramatiska nipformatio-
ner. Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven 
rinner genom kommunen. 

+ 46 (0)620-68 20 00
kommun@solleftea.se

www.solleftea.se 

•	 Trygga skolor som når bra resultat
•	 Modernt sjukhus
•	 Hus i alla prisklasser
•	 Väl utvecklad samhällsservice
•	 IT infrastruktur i världsklass
•	 Ett av landets bästa äldreboenden
•	 Ett av landets modernaste demensboende
•	 Hallstaberget erbjuder en komplett upplevelse: 

skidspår i varierad terräng, fin alpin åkning, 
hoppbackar, skidskyttestadion, rullskidbana och 
Hotell Hallstaberget.

•	 Vacker och varierad natur
•	 Nära till det mesta 

10 goda anledningar att 
flytta till Sollefteå
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Sollefteå 
- en kraftfull kommun



KOMMUNIKATION
Du flyger till/från Sollefteå-Stockholm på cirka en timme. 
Kramfors/Sollefteå flygplats ligger cirka 30 minuter från Sol-
lefteå centralort. Med bil når du Sollefteå via riksväg 87 och 
90. Nätet av busstrafik är också väl utbyggt. 

NÄRINGSLIV & ARBETE
Näringslivet är varierat och består främst av små företag, men 
även större privata arbetsgivare. Sammanlagt finns det cirka 
1 100 företag i kommunen. 

En stor del av Sveriges kraftproduktion och satsningar på 
förnyelsebara energikällor skapar nya arbetstillfällen och 
befäster kommunens position som en kraftfull kommun.  

Sollefteå kommun är landets näst största producent av vat-
tenkraft och 15 % av Sveriges vattenkraftsproduktion sker här. 
I kommunen pågår ett aktivt arbete inom området miljö-
vänlig bioenergi. 
 

Hotell Hallstaberget är en modern hotell- och turistanlägg-
ning i världsklass. På Hallstaberget finns också en av landets 
mest kompletta skidanläggningar med arrangemang som 
SM i alla skiddiscipliner och Paralympic Winter World Cup 
(PWWC) för funktionshindrade. 

Sollefteå centrum erbjuder flera gallerior med en spännande 
mix av familjeägda butiker och mysiga caféer, samt kedjor med 
starka varumärken. Även utanför stadskärnan hittar du ett va-
rierat utbud av affärer.

Stora pensionsavgångar både inom offentlig och privatsektor 
kommer att öppna upp för flera hundra nya arbetstillfällen 
framöver.

UTBILDNING
Vid Sollefteå gymnasieskola finns bland annat riksintag för 
längdskidor och skidskytte. De framgångsrika skidskyttarna He-
lena Ekholm och Magdalena Forsberg har studerat vid skolan. Natur-
bruksgymnasiet Västernorrland erbjuder utbildning inom skog, jakt 
och viltvård. 

Tack vare ett gott samarbete mellan kommunens utbildningscen-
trum, Reveljen, och landets högskolor/universitet erbjuds högre 
studier och kvalificerade yrkesutbildningar i Sollefteå.

I kommunen finns också en av Sveriges modernaste skolor, Lång-
sele skola, som invigdes höstterminen 2012.

ÄVENTYR OCH UPPLEVELSER 
Den nya friskvårdsanläggningen Aquarena i Sollefteå ger re-
gionen en ny och barnvänlig anläggning, som dessutom är 
helt handikappsanpassad. 

Du hittar ett varierat och spännande fiske i både sjöar, tjärnar, 
åar och älvar i hela kommunen.  

Junsele Djurpark har djur från många delar av världen, som 
vita tigrar, kameler, björnar, samt barnens hage, åkattraktioner 
och lanthandel med originalinredning från 50-talet. 

Hällristningsområdet vid Nämforsen i Näsåker är med sina 
5 000 hällbilder norra Europas största område med samlade 
ristningar. 

Musikfestivalen Urkult som genomförs i Näsåker i slutet 
av juli-början av augusti lockar besökare både inom och 
utom Sverige.

I juli varje år är det Nipyrevecka i Sollefteå, som erbjuder musik, 
mat och aktiveteter för alla åldrar. Veckans höjdpunkt är laxfesti-
valen i Sollefteå stadspark, som avrundar Nipyran.

Natursköna campingplatser, slalombackar och skidspår hit-
tar du i hela kommunen. Sollefteå camping (fyrstjärnig)
ligger intill tempererat bad, tennisbanor, bangolf, med  
fem minuters promenadväg till centrum.  

Fotografer: 
Ann Renström, Anna Gullmark, Lennart Angermund, Media Lupus & Majed Safaee.

Sollefteås friskvårdsanläggning Aquarena - 
handikappsanpassad och barnvänlig.

Lax- och öringsfisket i Ångermanälven 
hör till ett av landets bästa.

Sollefteå museum finns i en byggnad från 1880 
ritad av arkitekt Lars Niklas Wahrgren.

Holländska immigranten Carolina Visser i Backsjön, egen 
företagare med bland annat tulpanodling och åsnefarm.

HOS OSS FINNS
•	 närhet till storslagen natur och småstadscharm
•	 ett dynamiskt näringslivsklimat
•	 en väl utvecklad infrastruktur 
•	 människor med stark framtidstro


