Välkommen till

Nordanstig
i norra Hälsingland

Här förverkligar du dina livsdrömmar

N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar.

I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt, hittar du Nordanstigs kommun. En kommun
med många smultronställen och ca 9 700 invånare på en yta av 1 380 kvadratkilometer.
Kommunen sträcker sig från en 7 mil lång kust till inlandets stora skogar med känsla av vildmark. Vår kommun erbjuder fiskesjöar och jaktmarker, golfbanor och ridstigar. Vintertid har
vi alltid mycket snö i inlandet och för alla som vill finns många skidbackar och fina skidspår.
Vi har ett aktivt föreningsliv i de små samhällena som finns i kommunen. Vår största ort
är Bergsjö där kommunkontoret ligger. Andra större orter är Gnarp, Harmånger, Hassela,
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Ilsbo, Jättendal, Stocka och Strömsbruk.

BO I NORDANSTIG

Attraktivt boende
Nordanstigs kommun ligger i Hälsingland mellan Hudiksvall och Sundsvall. Här har vi
attraktivt boende och möjligheter till ett rikt liv i samklang med naturen. På fritiden kan du
ägna dig åt allt från havsbad till alpin skidåkning och kultur- och föreningslivet är blomstrande.
Vi arbetar aktivt för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Bo nära naturen!

NÄRINGSLIV I NORDANSTIG

Entreprenörskap och företagande
Entreprenörskap är grunden för nya produkter och nya företag. Genom aktiv
samverkan mellan kommun och näringsliv vill vi bidra till att stärka förutsättningarna
för entreprenörer att verka i kommunen. Vårt näringslivskontor, Nordanstigs Utveckling,
är dörren in för dig som företagare. Här hjälps vi åt att lösa de frågor och funderingar
som du har om din verksamhet, oavsett om du är en etablerad företagagare eller på
väg att starta en verksamhet.
Nordanstigs Företagarförening är öppen för dig som företagare. Här knyter
du nya kontakter och hittar personer som är företagare - precis som du. I en
liten kommun är beslutsvägarna snabba!

Många småföretag

Bland kommunens cirka
500 företag är tillverkningsföretagen små och medelstora men förhållandevis
många. Företagen finns i
huvudsak inom branscherna
metall, plast, hydraulik och
träförädling. Cirka 80% av
våra företag är så kallade
fåmansbolag.

UPPLEV NORDANSTIG

Natur, besöksnäring och turism
Besöksnäringen är under stark utveckling. Vi planerar nya besöksmål och attraktioner runt om i
Nordanstig. För dig som är naturintresserad finns många sevärdheter. Anläggningar och besöksmål med
ett stort antal nationella och internationella besökare finns sedan länge, bland annat Hassela Ski Resort,
Gränsfors Bruk och Mellanfjärden. Här finns också gott om kreativa konsthantverkare.
Vår turistbyrå lotsar gärna dig vidare till gårdsbutiker, upplevelser, aktiviteter
och intressanta besöksmål. Upplev Nordanstig i norra Hälsingland!
Bokningcentralen i Hälsingland
Tel: 0652-161 75. E-post: info@bokningscentralen.com
Besöksadress: Vid E4:an i Jättendal, ”Brandstationshuset”.
www.bokningscentralen.com

.

FRÅN NORDANSTIG ÄR DET NÄRA TILL ARBETE

Infrastruktur, arbetsmarknad
och kommunikationer
Genom Nordanstig går E4:an och Ostkustbanan, vilka förbinder kommunen söderut
med Hudiksvall och norrut med Sundsvall och innebär en sammanlänkning med

E4:an och Ostkustbanan
går genom kommunen

hela övriga Europa. Båda städerna ingår i vår arbetsregion och är viktiga resurser

Längs havet finns Kustvägen

för kommunens invånare. Möjligheterna till arbetspendling är goda.
Vi strävar efter goda kommunikationer och modern teknik som minskar avstånd
- möt världen vid köksbordet!

Mittpunktsvägen sträcker sig
från Jättendal till Torpshammar
Tågstation i Gnarp
Avstånd från Bergsjö:
• 50 km till Mittuniversitetet
i Sundsvall
• 170 km till Högskolan i Gävle

Sju gyllene slutsatser vi verkar för
• Attraktiva boendemiljöer
• Värnandet om miljömedvetet tänkande
• Samverkan för att nå ökad kreativitet och entreprenörskap
• Skapande av mötesplatser för ett rikt kultur- och föreningsliv
• Att ta tillvara engagemang och idéer som finns hos våra medborgare
• Goda kommunikationer och modern teknik som minskar avstånd
• Att identifiera framtida förändringar i omvärlden
som Nordanstig ska vara bra på att möta

Varmt välkommen till Nordanstig!
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Här förverkligar du dina livsdrömmar

Box 56, 820 70 Bergsjö

Telefon 0652-360 00

Fax 0652-109 12

E-post kommun@nordanstig.se www.nordanstig.se

