Leva i Lycksele

Lycksele kommun
Lycksele kommun ligger i Lappland, i Västerbottens län. Efter att vi fick
stadsrättigheter 1946 är vi Lapplands första stad. Här bor drygt 12 000
invånare och vi har nära till allt – aktiviteter, natur, shopping och historia.
Lycksele är helt enkelt en stad att trivas i.
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En storstad mitt i naturen
VÄLKOMMEN TILL LYCKSELE! Här finns livskvaliteten som många söker. Kanske

handlar det om att dina barn ska kunna gå i en trygg och bra skola där varje
barn känner sig sedd och hörd. Kanske är det naturens otroliga variation som
lockar. Nästan oavsett vad man är intresserad av hittar man hem i Lycksele, för
det är en stad där vi bryr oss om vad som är viktigt för just dig. Vi vet att
drömmar kan se olika ut och då är det bra att ha en sådan bredd som Lycksele
har. Visste du till exempel att det finns runt 1300 företag i Lycksele kommun?
Eller att vår historia sträcker sig tillbaka flera hundra år tillbaka i tiden?
Lycksele har framtiden framför sig. Vi är stolta över vad vi är och vad vi har
blivit, men vi vill mer. I dag har vi en positiv befolkningsutveckling, fler och fler
vill bo och leva i Lycksele. Vi ser hur arbetsmarknaden blomstrar, hur närings
livet är i behov av arbetskraft för att kunna växa ytterligare och som kommun
satsar vi självklart på att skapa nya trivsamma bostadsområden för alla som vill
flytta hit. I Lycksele sätter vi också ett stort värde vid samarbete. Tillsammans
med aktörer som Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Region Västerbotten och
privata företag ser vi till att skapa världens bästa Lycksele.
Vi hoppas att du också vill vara med på vår resa!
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Ett näringsliv med stor vilja
För att kunna trivas bra där man bor är det viktigt att man

och arbetsgivare, men det privata företagslivet är starkt

har ett arbete som passar. Lyckligtvis har vi ett kreativt och

och vi arbetar för att underlätta för alla entreprenörer att

framåtlutat företagsliv som präglas av att man ser möjligheter

följa sin dröm.

i alla situationer. Kommunen är självklart en starkt aktör

Rätt material till emballaget!
Lööve Global AB är nischade på plywood för emballage. Främst pallock till pallkragar och material
till plywoodlådor. Vi hjälper dig att hitta prisvärda alternativ för ditt emballage. Våra lager finns i
Lycksele, Falun och Göteborg.
För mera information se vår hemsida www.looveglobal.se eller kontakta Per Sandberg på
070-869 74 36 eller via mail Per@looveglobal.se.

”Vi är på stark frammarsch”
Gustaf Axelsson är näringslivschef på Lycksele

Hur hjälper ni invånare som vill starta företag?

kommun. Han ser ett blomstrande näringsliv och en

– Vi jobbar brett med att underlätta för människor som vill

stark företagsvilja bland kommunens invånare.

starta företag. Vi har möjlighet att komma med råd och

– Jag skulle säga att näringslivet i Lycksele är präglat av

tips och lotsa rätt. Sedan ett par år tillbaka har vi också ett

hög diversitet. Vi har många olika branscher och dessa

nyföretagarcentrum som vi samarbetar med. Beroende på

branscher är dessutom ganska starka i och med att vi har

var man är i sin idé kan vi hjälpa till på olika sätt.

många företag inom varje område. Det är också roligt att
se att vi har en stark företagsanda och ett starkt sam

Varför är det viktigt med ett rikt och varierande näringsliv?

arbete mellan företag i kommunen, säger han.

– Det finns flera anledningar. Näringslivet är avgörande för
att vi ska ha ett attraktivt lokalsamhälle och ett relevant

Just samarbetet går som en röd tråd inom Lycksele

arbetsliv. Näringslivet är grunden i vår gemensamma

kommun, märkligt kanske, med tanke på att företag

försörjning och vår möjlighet att skapa värde.

ofta konkurrerar med varandra. Men Gustaf Axelsson
menar att det är en naturlig utveckling.

Hur ska kommunen arbeta för att bli ännu

– Lycksele kommuns näringsliv är på stark frammarsch och

bättre i framtiden?

man har insett värdet i att hjälpas åt där man kan hjälpas

– Det vi kan se är att tillgången på kompetens är en sak

åt. Visst att vissa är konkurrenter, men många entreprenörer

som företagen upplever som viktigt. Vi har nästan dubbelt

ser hur man tillsammans kan nå framgång. Det är en

så många lediga tjänster mot vad vi har inskrivna på

utveckling vi även ser nationellt.

arbetsförmedlingen. Så vi måste arbeta för att få fler att få
upp ögonen för vilken fantastisk plats Lycksele är.
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En mångfald av yrken
Att arbeta kommunalt kan innebära massor! Precis som

ADJUNKT AVGIFTSADMINISTRATÖR

FASTIGHETSSKÖTARE

ADMINISTRATÖR

FASTIGHETSINGENJÖR

ANLÄGGNINGSARBETARE

FASTIGHETSTEKNIKER

ARBETSHANDLEDARE

FRITIDSKONSULENT

ARBETSKONSULENT

FRITIDSLEDARE

ARBETSTERAPEUT

FRITIDSPEDAGOG

BADMÄSTARE

FYSIOTERAPEUT

BADPERSONAL

FÖRESTÅNDARE

BARNSKÖTARE

FÖRMAN

BEROENDETERAPEUT

FÖRRÅDSARBETARE

BIBLIOTEKARIE

FÖRSKOLECHEF

BIBLIOTEKSASSISTENT

FÖRSKOLLÄRARE

BISTÅNDSHANDLÄGGARE

GATU/PARKINGENJÖR

BOENDEASSISTENT

GIS-SAMORDNARE

BOENDEHANDLEDARE

GRUPPLEDARE

BRANDINSPEKTÖR

HANDLÄGGARE

BREDBANDSSAMORDNARE

HR-CHEF

du kan se i listan här intill finns det alla möjligheter för

BUDGET SKULDRÅDGIVARE

HR-HANDLÄGGARE

dig att arbeta med det du brinner för och har utbildat

BYGGNADSINSPEKTÖR

HR-SPECIALIST

CAFETERIABITRÄDE

INFRASTRUK SAMORDNARE

DAGBARNVÅRDARE

INSTRUKTÖR SKOLA

DISTRIKTSKÖTERSKA

INTEGRATIONHANDLÄGGARE

ska vara där för dig, vi ska se dig och lyssna på dig, så

DRIFTTEKNIKER

INTEGRATIONSAMORDNARE

att du får möjlighet att växa både i din yrkesroll och

EKONOM

IT-PEDAGOG

EKONOMIADMINISTRATÖR

KLASSASSISTENT

EKONOMICHEF

KLASSMENTOR

parkarbetare eller drifttekniker så är din insats viktig

EKONOMIHANDLÄGGARE

KOCK/KOKERSKA

och vi vill vara noga med att visa vår uppskattning.

ELEVASSISTENT

KOMMUNIKATÖR

ELEVHEMSASSISTENT

KONTORSVAKTMÄSTARE

ELEVHÄLSOCHEF

KOORDINATOR

ENHETSCHEF

KOSTEKONOM

FAMILJEBEHANDLARE

KULTUR/FRITKONSULENT

FASTIGHETSADMINISTRATÖR

KOMMUNDIREKTÖR

dig till. I Lycksele kommun handlar arbetet om samarbetet
och viljan att utvecklas. Kommunen som arbetsgivare

som människa. Och oavsett om du arbetar som lärare,

Tillsammans arbetar vi i kommunen för att ge
kommuninvånarna bästa tänkbara service.
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KURATOR

SJUKSKÖTERSKA

LOGOPED

SJUKSKÖTERSKA

LOKALVÅRDARE

SKOLKURATOR

LÄRARASSISTENT

SKOLSKÖTERSKA

LÄRARE FRITIDSHEM

SOCIALPEDAGOG

LÄRARE FÖRARPRÖVARE

FÖRSTE SOCIALSEKRETERARE

LÄRARE GRUNDSKOLA

SOCIALSEKRETERARE

LÄRARE GYMNASIUM

SKOLADMINISTRATÖR

LÖNEADMINISTRATÖR

SKOLCHEF

MILJÖINSPEKTÖR

SKOLPSYKOLOG

MINORITETSSAMORDNARE

SKOLVÄRD

MODERSMÅLSLÄRARE

SPECIALLÄRARE

MUSIKLÄRARE

SPECIALPEDAGOG

NÄMNDSEKRETERARE

STRAT KOORDIN ATOR

NÄRINGSLIVSUTVECKLARE

STUDIE/YRKESVÄGLEDARE

OMSORGSSAMORDNARE

STUDIEHANDLEDARE

PERSONALOMBUD

SYNPEDAGOG

PERSONLIG ASSISTENT

SYSTEMFÖRVALTARE

Christer Normark är Lyckseles kommundirektör. När han får

PLANERARE

SYSTEMHANDLÄGGARE

PROJEKTLEDARE

SÄKERHETSAMORDNARE

berätta om sin kommun återkommer han ofta till gemen

PROJEKTÖR

TRÄDGÅRDSINGENJÖR

REDOVISNINGSANSVARIG

UNDERSKÖTERSKA

– Att vara kommundirektör känns faktiskt mer som ett heders

REKTOR

UNGDOMSSAMORDNARE

uppdrag än ett arbete. Att jag får representera en så vacker

REKTOR BITRÄDANDE

UPPHANDLARE

RESTAURANGBITRÄDE

VAKTMÄSTARE

RÄDDNINGSCHEF

VERKSMHETSUTVECKLARE

fördelar med att vara den lagom stora staden och kommunen,

SAMHÄLLSPLANERERARE

WEB-MASTER

men det jag fastnar för mest är gemensamhetstänket och

SAMORDNARE

VERKSAMHETSCONTROLLER

FAMILJESAMORDNARE

VERKSAMHETSCHEF

välkomnandet alla får som kommer till Lycksele, berättar han.

SFI-LÄRARE

VÅRDBITRÄDE

SJUKGYMNAST

YRKESLÄRARE

Det goda värdskapet
skapen och hur man tillsammans arbetar för Lyckseles bästa.

kommun, som jag dessutom är född i. Vi har så otroligt mycket

Christer kallar det för ”det goda värdskapet”. Det handlar

MEDICINSKT ANSVARIG

om att Lycksele kommun ska omvandla sina värdeord som
kretsar kring gemenskap och samarbete till att sträcka
över hela kedjan, med arbete, fritid och kultur.
– Självklart är det viktigt att man trivs i sin yrkesroll och i Lycksele
kommun har vi en mängd olika sektorer att arbeta inom. Men vi
vill också att man ska trivas utanför arbetet, så vår bredd inom
sport- och friluftsliv och självklart vårt rika föreningsliv är stora
fördelar för den som vill flytta hit, säger han.
Det talas ofta om gemenskapen när man talar om Lycksele
– varför är det så god gemenskap i kommunen?
– Jag har ofta tänkt i de banorna tidigare och jag tror att
det har att göra med att det är väldigt lätt att bli en del av
”Lycksele-gänget”. Man blir väldigt väl bemött när man
kommer hit och det är nog en känsla som sprider sig och gör
att man vill vara en del av det vi gör här. Innan vi pratade om
det goda värdskapet satt det här i väggarna. Det är en del
av vår kultur att vi arbetar tillsammans och mot samma mål,
att skapa en kommun där alla ska känna sig hemma.
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www.muek.com
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Att leva och bo i Lycksele
Har du hört talas om 5-minutersstaden? Namnet kommer

för både näringen och kommunen. Om vi får säga det

från att det i Lycksele inte tar mycket mer än fem minuter

själva är Lycksele en riktigt härlig kombination av lands

att ta dig dit du vill. Affärer, bowling, idrottsanläggingar,

bygd och stad, där alla kan hitta sin plats i livet.

musem, bibliotek – allt ligger i stadskärnan. Och precis

”Affärer, bowling, idrottsanläggingar,
musem, bibliotek – allt ligger i stads
kärnan. Och precis utanför väntar
milsvid fantastisk natur, i alla årstider.”

utanför väntar milsvid fantastisk natur, i alla årstider.
Lyckseles stadsbild präglas mycket av att Umeälven flyter
rakt igenom staden. Med en stilfull mix av modern arkitektur
och flera hundra år gamla byggnader är det lätt att trivas,
oavsett tycke och smak. Prisbilden gör också att man får
väldigt mycket för pengarna, både vad gäller boendeyta

Är din dröm att bygga en egen bostad kommer du snart

och livskvalitet.

finna att all stöttning du behöver finns hos kommunen.
Här uppmuntrar vi till att förverkliga sina drömmar och vi

Lycksele kommun består också av en rad byar runt staden

finns till hands för att göra processen så smidig som

där ett mer lantligt liv väntar. Byarna ligger inbäddade i

möjlig. På vår hemsida Leva i Lycksele hittar du allt från

vacker natur. Lyckseles byar är starka och betyder mycket

lediga tomter till taxor och avgifter.

Nordemans Bil AB/Bil Nord är återförsäljare för Volkswagen, Audi, Skoda och Scania i södra
lappland och norra Ångermanland – från kust till fjäll.
För att möte de högt ställda kraven på service och underhåll har vi modern utrustning och välutbildade medarbetare. Detta borgar för hög kvalité på utförda tjänster och optimala transport och ﬁnansieringslösningar för dig!

Lycksele 0950-237 50 · Örnsköldsvik 0660-579 00
www.nordemansbil.se

Nordemans bil

SIDAN 9
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Skolor för alla behov
I Lycksele finns utbildningar för alla tider i livet. Med 16
kommunala och 1 fristående förskola, 10 grundskolor, ett
gymnasium med 700 elever och vuxenutbildning vid
Lycksele lärcentrum har vi alla möjligheter att erbjuda en
trygg och bra utbildning och barnomsorg. Våra förskolor
finns som ett stöd för dig som förälder och bidra till ditt
barns fostran, utveckling och lärande. Den ska göra det
möjligt för dig att förena arbetsliv eller studier med ditt
föräldraskap. I Lycksele finns även så kallad språkförskola,
särskilt anpassad för barn med språksvårigheter, och
OB-förskola för dig som arbetar på obekväma arbetstider.
Självklart finns här också öppen förskola och familjedaghem,
allt för att matcha våra familjers behov med barnens bästa.

”Gemensamt för alla skolor
och förskolor är att barnen och
eleven sätts i första rummet.”
Grundskolorna är utformade efter lokala förutsättningar,
här finns bland annat samisk integrering så att den som vill
kan få undervisning ibland annat samiska och samisk slöjd.
Skolorna här har ett decentraliserat ansvar, vilket innebär
stor frihet att själva utforma utbildningen utifrån sina förut
sättningar och barnens behov. Gemensamt för alla skolor
och förskolor är att barnen och eleven sätts i första rummet.
Vi arbetar efter en helhetssyn på barn och ungdomars
utveckling och lärande.
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Gymnasieskola för framtiden
Tannbergsskolan är otroligt bred i sitt utbud med program

Anpassad för vuxna

för alla inriktningar, oavsett om du vill gå vidare mot högskola

För dig som vill skola om dig, eller kanske komplettera din

och universitet eller börja arbeta direkt efter studenten.

skolgång med nya ämnen finns Lycksele lärcentrum som

Tannbergsskolan har också en berömd idrottsinriktning och

ett kommunalt kugghjul som hjälper vuxna att hitta rätt

många av de skidåkare som du kanske sett på TV i stora

utbildning. Via Komvux kan du bli behörig för högre studier

internationella tävlingar har fått en del av sin utbildning

eller läsa in en yrkesutbildning och som högskolestuderande

och träning här. På elevhemmet Tannen finns det också

finns möjligheten att skriva tentor hos oss eller söka

möjlighet till bra och tryggt boende nära skolan för de

stipendium för examensarbetet.

elever som kommer långväga ifrån, via riksintaget.
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”Vi utbildar framtidens medborgare”
Ellinor Häreskog är verksamhetschef med ansvar för

– Vi är en naturlig mötesplats för elever från hela inlandet,

Utbildningscentrum. Tillsammans med personalen

inte enbart Lycksele, genom ett stort utbildningsutbud som

ser hon till att vuxenutbildningen, elevhemmet och

omfattar 11 program och olika utbildningsmöjligheter via

Tannbergsskolan utvecklas i rätt riktning.

Vuxenutbildningarna. Vi tar emot skidelever från hela Sverige

– Vi utbildar framtidens medborgare och arbetskraft till

och idrottselever inom ishockey- och fotbollsgymnasiet.

Lycksele. Vi hoppas bidra med att forma kunniga och

Våra fina idrottsanläggningar möjliggör skidträning hela

självständiga unga människor med god värdegrund och

året om. Vi har ett bemannat elevhem där vi kan erbjuda

egen drivkraft, berättar hon.

ett tryggt boende med helpension till elever som inte
kommer från orten.

I Lycksele arbetar man efter devisen att alla elever ska
känna sig sedda. Engagemanget från personalen och

Hur ska ni arbeta för att utbildningarna ska bli ännu

närheten till branscherna som eleverna sedan ska arbeta

bättre i Lycksele?

i är vad som gör utbildningarna så bra, fortsätter Ellinor.

– Det är viktigt att vara uppdaterade i vad branscherna

– Vi vill se till att alla elever utmanas och utvecklas utifrån

behöver på yrkessidan och anpassa kursutbudet efter till

sina förutsättningar, vi har också bra lokaler och hög

exempel ny teknik. Lärarna arbetar systematiskt tillsammans

lärarbehörighet. Vårt branschråd gör också mycket, och

för att utveckla undervisningen. Elevhälsofrågorna är i en

hjälper eleverna att se kopplingen mellan utbildningen de

utvecklingsfas, där vi tittar på hur våra olika roller och

går och arbetet de sedan kan utföra.

kompetenser tas till vara på bästa möjliga sätt. Fokus är
på ett förebyggande arbete tillsammans med eleverna, så

Tannbergsskolan har väldigt gott rykte nationellt,

att de får strategier och motivation för att leda sitt eget

vad är det som gör skolan så unik?

lärande tillsammans med sina lärare och elevhälsan.
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”Att utvecklas tillsammans och nå
nya framgångar är ett stort driv
hos kommunens invånare...”
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Ett aktivt föreningsliv
I Lycksele har vi ett rikt föreningsliv och utan det vore

Och vilka resultat vi har uppnått sen! Från Lycksele har

kommunen klart fattigare. Mycket av vår fina förenings

det kommit både NHL-proffs, guldmedaljörer i hopprep,

tradition har vi att tacka alla engagerade ledare som lägger

framgångsrika konståkare och motorsportsförare.

ner sin själv varje dag i våra ungdomars aktiva liv. Idrotts

Du kanske har hört talas om Per Elofsson och Magdalena

traditionen är stark i kommunen och våra invånare brinner

Forsberg? Båda två har studerat vid vårt berömda

verkligen för idrotten. Kanske är det för att gemenskapen

skidgymnasium på Tannbergsskolan.

i vår kommun är så stark? Lagidrotter, där vi tillsammans
stöttar varandra och går genom både med- och motgång,

Även i framtiden står föreningslivet i Lycksele starkt. Vi ser

är ett stort intresse för många invånare. Idrotten är verkligen

ingen avmattning i engagemanget – tvärt om. Att utvecklas

en förenande kraft. Självklart har vi i Lycksele ett flertal

tillsammans och nå nya framgångar är ett stort driv hos

kulturföreningar som bedriver verksamhet inom bland

kommunens invånare och med kommunala satsningar

annat konst, litteratur, musik, teater och film.

hoppas vi kunna fostra även morgondagens stora stjärnor.
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– Vi trivs väldigt bra och uppskattar
närheten till naturen och livskvalitén vi
har fått här. Allting är nära och istället
för en timmes restid till jobbet så tar
det några minuter. Jag uppskattar
Lycksele, alla människor vi träffat på
är väldigt trevliga och välkomnande.
JOSEF KAHN

– Biblioteket är min pärla, jag och barnen
är stammisar och besöker ”bibblan”
varje vecka. Det är en fantastisk uppfinning
att man inte behöver äga sin bok. Jag
blev tidigt medlem i en bokcirkel och
har många härliga minnen därifrån.
Det är ett utmärkt tillfälle att lära
känna folk och många nya lyckselebor
har hittat dit.
FRIDA GRUBBSTRÖM
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– Det har gått så lätt att komma in i Lycksele
och jag fick ett jobb som är fantastiskt
roligt och utvecklande. Min man har alltid
velat bo i hamnen som det kallas och jag
föll direkt för det här gulliga lilla huset så
plötsligt var vi med hus och det har vi inte
ångrat. Området är jättemysigt med närheten till både vattnet och Gammplatsen
där vi rör oss mycket.
JENNY SILVERPLATZ

– Vårt första intryck har varit jättebra.
Vi har fått ett fint bemötande och när vi
flyttade hit var det vinter och mycket snö.
Vi imponerades av hur man använder älven
på olika sätt under vintern. Det är en riktig
mötesplats där det finns aktiviteter för alla.
HERVÉ FOUCHER
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Ett brett kulturutbud
Är du kulturintresserad? Då är Norra torggatan platsen för
dig! Här finns allt praktiskt samlat. Biblioteket ligger vägg i
vägg med medborgarhuset där du kan se på bio, opera
och teater. Här anordnas också bingo, dans och utbildningar.
I Lycksele är vi också otroligt stolta över vår långa historia,
och den historian visas bäst på våra museum. På Skogsmuseet
kan du lära dig mer om skogshistoria, där vi visar arbetets
och teknikens utveckling. Vackert beläget på en halvö i
Umeälven i hembygdsområdet Gammplatsen är det både
en naturupplevelse och kulturupplevelse att besöka.

”Biblioteket ligger vägg i vägg med
medborgarhuset där du kan se på bio,
opera och teater. Här anordnas också
bingo, dans och utbildningar.”
Biografen i Lycksele har plats för 300 personer och här
visas filmer för alla smaker. Biblioteket i Lycksele är en
naturlig mötesplats där alla är välkomna. Här finner du
både kunskap, upplevelser och avkoppling. Flera studenter
väljer att sitta här och studera och är du intresserad av
släktforskning har vi särskilda datorer för det. Vem vet,
kanske just dina släktingar har en koppling till Lycksele?
Kulturlivet i Lycksele går i samma anda som allt annat i vår
kommun. Vi arbetar inkluderande och målmedvetet för att
skapa något som alla kan gilla. Vill du vara en del av kulturlivet
finns det gott om möjligheter att engagera sig i någon av
våra föreningar.
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Samiskt förvaltningsområde
Lycksele kommun är förvaltningsområde för det samiska,

äldreomsorg helt eller på väsentlig del på samiska. Idag

vilket innebär att kommunen ska främja det samiska

har vi en samisk inspirerande förskoleavdelning och jobbar

språket och den samiska kulturen. Personer som talar

för det samma inom äldreomsorgen.

samiska har särskilda rättigheter att använda sitt språk i

Samer är ett av världens urfolk och det enda i Europa men

kontakt med myndigheter. Att ingå i ett förvaltningsområ

tillhör också en av fem nationella minoriteter som Sverige

de innebär att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och

erkänt.

”Vi lever i ett inkluderande samhälle”
lärare och två samisktalande personal inom förskolan.
Vi hjälper andra kommuner att tillgodose modersmå
lundervisning i samiska. Kompetenshöjande insatser
inom samisk kultur och språk till personal, politiker och
medborgare men också att synliggöra det samiska i
samhället men främst ska våra samiska medborgare
känna att vår kultur ryms i samhället.
Redan under 1600-talet möttes samer, nybyggare och
handelsmän på Gammplatsen och det är grunden till
vårt nuvarande Lycksele så Gammplatsen i Lycksele
har en särskild plats i den samiska historien berättar
Marita.
Som samisk förvaltningskommun har Lycksele ett stort
ansvar för att främja det samiska språket och den

– Den samiska kulturen är närvarande och en integre

samiska kulturen. Lycksele är en plats där två kulturer

rad del i Lycksele. Samer fanns på platsen långt innan

lever nära varandra. Marita Stinnerbom arbetar som

Lycksele blev en stad så det samiska är en naturlig del

minoritetssamordnare.

av vår kommun. Som medborgare känner man att det
samiska är närvarande. Det berikar även de som inte

– I Lycksele arbetar vi målmedvetet med de här

är samer att det finns fler kulturer att uppleva och ta

frågorna. I dagsläget har vi sex anställda samiska

del av.
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Långt bort – men nära till allt
Lycksele ligger långt norrut i Sverige, men har ändå nära till allt. Det är enkelt
att resa både till och från Lycksele via vår moderna flygplats. Med vår centrala
tågstation och med goda bussterminaler ser vi till att alla som vill besöka
Lycksele känner sig väl mottagna. Vi brukar säga att i Lycksele finns något för
alla. Är man ute efter en naturupplevelse utöver det vanliga är våra vandringsoch kanotleder ett måste. Vi har unika fiskevatten och naturreservat i kommunen
som varje år lockar tusentals besökare och camping i världsklass. Hembygds
området Gammplatsen med skogs-och samemuseeum och underjordskyrkan i
Kristineberg utgör även de unika besöksmål. Eller varför inte besöka Sveriges
nordligaste djurpark, eller den imponerande underjordskyrkan i Kristineberg?

”Vi brukar säga att i Lycksele finns något för alla.
Är man ute efter en naturupplevelse utöver det
vanliga är våra vandrings- och kanotleder ett måste.”
I Lycksele njuter vi också varje år av det fantastiska norrskenet, som lyser upp
himlen med sina vackra färger. Enligt samerna från förr är norrskenet energier
från döda förfäders själar. När skenet uppstod förväntades folk att uppföra sig
vördnadsfullt. I dag vet vi att norrsken uppstår när elektriskt laddade partiklar
från solen förflyttas med solvinden till jordens atmosfär, men det tar inte bort
det magiska med fenomenet som upplevs på första parkett i vår kommun.
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Välkommen till Lycksele Airport!
•
•
•
•

Vi bokar din semester eller affärsresa!
Enter Lapland på Lycksele Airport hjälper dig
gärna att boka din nästa resa. Våra experter ger
dig personlig service och hjälper dig med att
boka:

Flyg direkt till Stockholm/Arlanda och
vidare ut i världen
Snabbt, enkelt och bekvämt med korta
avstånd och smidig incheckning
Gratis parkering och motorvärmare
Gratis kaffe, te och Wifi

•
•
•
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0950-275 55
info@lyckseleairport.se • www.lyckseleairport.se

Flyg
Hotell
Tåg

•
•
•

Båt
Buss
Taxi

0950-275 50
bokning@enterlapland.se • www.enterlapland.se

JM Indutech är en legotillverkare inom tunnplåt. Vi bedriver all vår verksamhet i egna lokaler och levererar
allt inom plåt, komponenter och helhetslösningar som
alltid anpassas efter kundens behov. Hos oss gör vi allt
från produktion och montering till lackering i vår egen
fabrik. Detta bidrar till att det vi gör är både mer ekonomiskt och effektivt.
Att vi har lyckats så bra som legotillverkare och inom
plåtbearbetning beror på att vi har en stark samverkan
med våra kunder och medarbetare. Det är också därför
vår produktion kännetecknas av kvalitet, flexibilitet och
gedigen erfarenhet - genom hela produktionen.
Hållbarhetsfrågor står oss på JM Indutech varmt om
hjärtat, därför är det en självklarhet för oss att stå bakom FN:s globala mål och att arbeta i enlighet mot dem.
De mål vi arbetar lite extra med just nu är:
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

0950–348 30 • info@jmindutech.se • jmindutech.se
facebook.com/JM-Indutech-AB-685727604778617
linkedin.com/company/jm-indutech-ab

BLI EN ÅTERVINNARE!
Gör en miljöinsats och sälj ditt metallskrot till oss
Vi erbjuder miljövänliga och pålitliga lösningar inom all slags återvinning.
Järn, plåt, aluminium, rostfritt, mässing, kablar, batterier, bilar, elektronik,
transformatorer, plast, byggavfall och mycket mer från både privatpersoner, företag och organisationer. Din kompletta återvinnare helt enkelt.
Välkommen att kontakta oss för mer information:
Kuusakoski Recycling - Lycksele
Sandåsvägen 3, 921 45 Lycksele
0950-104 75, lycksele@kuusakoski.com
f Kuusakoski Sverige Lycksele

020-566 566 · www.kuusakoski.com
facebook.com/kuusakoskirecyclingsverige
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HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Ladda ned Previas Handbok för ett bättre arbetsliv på previa.se

Välkommen till Sveriges ledande företagshälsa
Vi hjälper arbetsgivare och företag att skapa en
hållbar arbetsmiljö och arbetsplatser där medarbetare och chefer trivs och skapar resultat.

Utifrån prefabricerade byggelement bygger vi den personalbod eller arbetsbod du behöver.
Maxmoduler designar, tillverkar och levererar alla tänkbara varianter av kundanpassade bodar och moduler. Som marknadsledande inom support och logistik erbjuder vi också tjänster inom offerering, projektering och bygglov.
Leveranstider har en stor variation över året utifrån marknades behov. Så klart påverkar det också storleken på ditt behov men
kontakta gärna oss så snart du kan så hittar vi en gemensam lösning i ett tidigt skede.
Läs mer på www.maxmoduler.se
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Nu erbjuder vi prisgaranti på tapeter

E
TA P

TER

LYCKSELE – Storgatan 99

Det innebär att om du hittar en likadan produkt,
till ett lägre pris någon annanstans, matchar vi det
priset.
Hos oss ska du känna dig säker på att du får bästa
pris. Fråga oss om prisgarantin så berättar vi om
garatins villkor.

Mån-fre 07:00-17:30
Lördag 10:00-14:00

KOMPETENT PERSONAL GER KVALITATIVA PRODUKTER
Med 40 år i branschen, kunnig
personal och en modern maskinpark
erbjuder vi leveranssäkerhet, rätt
kvalité och rätt pris.

www.norrlist.se

GRUS, SAND & JORD • ANLÄGGNINGSTRANSPORTER
LOGISTIK • MASKINTJÄNSTER • ENTREPRENADER • SNÖRÖJNING

SIDAN 27

För mark- och asfalteringsarbeten - ring NCC Lycksele
Ring: Anders Bjurman 070-2760420 alt Benny Karlsson 070-6661325

Bli gäst på
din egen fest!
Vi fixar maten.
Beställ på ica.se/lycksele
Handla i vår butik på nätet!
Vi kör hem varorna till din dörr.
Öppet dygnet runt på ica.se/lycksele.

Lycksele
@icasupermarketlycksele

Mån–lör 7–22, sön 9–22

Sveriges bästa butikskedja
för vitvaror och kök
Vi har ett stort utbud av vitvaror från marknadens mest
välkända varumärken. Vi på Elon hjälper dig att hitta rätt
vitvaror till dig och ditt hem. Vi har mängder av olika typer
av vitvaror – stora som små. Till exempel har vi diskmaskiner,
tvättmaskiner, spisar och inbyggnadshällar, kylskåp och frysskåp.
Vårt utbud är stort och brett och vi kommer säkerligen kunna
hjälpa dig att hitta just den vitvaran som passar just ditt behov.
Sågvägen 2, 921 45 Lycksele
Öppettider: Måndag - Fredag: 10:00 - 18:00 | Lördag: 10:00 - 14:00
Tel: 0950-100 77 | E-Post: lycksele@elon.se | elon.se

Texor, Världsledande inom kromatografikolonn tillverkning

Texor, som är baserat i Lycksele, har utvecklats till en
systemleverantör för i huvudsak life science industrin.
Slutkunderna består främst av de stora Biotech- och
BioPharmabolagen runt om i världen. Gemensamt för
kunderna är att de ställer väldigt höga krav på kvalité,
spårbarhet och leveranssäkerhet.

En kromatografikolonn används för tillverkning av proteinbaserade läkemedel, t.ex. insulin och olika vacciner.

A l f a v ä g e n 1 , 9 2 1 3 3 Ly c k s e l e | 0 9 5 0 -2 7 5 4 0 | t ex o r. s e

Vi älskar effektiva lösningar!
Våra lösningar är effektiva och löser många av de problem
och utmaningar som dagens fastighetsägare kan stå inför.
Exempelvis hjälper vi till med passage- och bokningssystem,
elbilsladdning, informations-tavlor, belysningsstyrning och
mycket annat.
Mer än 1000 padelhallar använder sig idag av vårt passageoch ljusstyrningssystem. Utöver detta utvecklar vi samt
producerar själva våra laddboxssystem.
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi er!

Se vår film här!
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Vi är ett miljöinriktat bolag i en
värld av förändringar – med
nytänkande och innovationskraft
strävar vi hela tiden efter de
bästa resultaten.
Med fokus på det viktigaste
för en god livsmiljö
Avfall, Vatten och Avlopp.
Läs mer på lavab.nu
och följ oss gärna på
facebook.com/lyckseleavfallochvatten

Lycksele Bildemontering AB är ett företag för miljön!
Som ett medlemsföretag till Märkesdemo ligger vårt grundfokus på miljö, kvalité och garanti!
Vi omhändertar och demonterar krockskadade och uttjänta fordon för att kunna återföra
reservdelar till fordon i behov av reparation, detta för att kunna skapa en hållbar framtid.

0950-121 40 • www.lyckselebildemontering.se

Välj oss för ett billigare och
miljövänligare bilägande!

URSÄKTA RÖRAN.
VI BYGGER ETT
LEVANDE NORRLAND.
Vi förändrar, förädlar, förnyar. Och vi gör det med lokalt anställda
människor och lokalt delägande. Vi på Contractor är väldigt stolta över
det förtroende vi har från såväl företag och organisationer i Lycksele
som det ramavtal vi har med Lycksele kommun som ger oss många
möjligheter att få vara med och bidra, på vårt sätt. För det är när vi får
vara med och utveckla och förbättra platsen där vi bor som vi trivs
allra bäst. För då är det vi gör inte bara ett projekt – det är ju hemma.
contractor.se

Din specialist på tunnplåtsarbeten
Vi är samarbetspartnern som i alla led från ritning till färdig produkt
hittar den bästa produktionslösningen för dig.

Sågvägen 17, Lycksele • info@lppab.se • www.lppab.se

Tannbergsskolan
– Hjärna med hjärta –
www.tannbergsskolan.nu

Vi säljer, monterar och reparerar

Villaportar | Industriportar | Grindar | Dockningar | Bommar
Kontakta oss för en kostnadsfri offert på
072-504 31 74 | info@nyhlanders.se

0950-379 45
Lycksele
www.skogsochsamemuseet.se

VERKSTADSFÖRETAG
BYGGKONSTRUKTIONER
SMIDE

Vi hanterar allt från paketgods, pallgods, tempererat gods,
krangods, specialtransporter samt bud och expressfrakter. Företaget har policy för kvalitet, miljö, trafiksäkerhet,
arbetsmiljö samt alkohol och droghantering.

0950-100 66 • ulf@lisab.nu

www.hedestigsfrakt.se

Tel vxl: 0950-166 00
kommun@lycksele.se
www.lycksele.se

• 22398 • www.jssverige.se

www.visitlycksele.se

