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Välkommen till Lycksele
Som blivande Lyckselebo ska
du känna trygghet och som
besökare ska du inom kort
vilja komma tillbaka till oss.

Till dig som överväger att bli ny, stolt
Lyckselebo kan vi ge råd, tips och
information om olika praktiska saker
som som du behöver känna till som ny.
En del av vår information finner du här!
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En historiskt stark
stad i utveckling
Lycksele har en lång historia som
sträcker sig från istiden fram till i dag.
Hällmålningar på Korpberget visar att
det är över 9000 år sedan människor
befann sig i trakten.

På 1600-talet anordnades de första
marknaderna med samer från inlandet
och köpmän från kusten gjorde affärer.
Traditionen har levt vidare och i dag
är Lycksele en aktiv och utmärkt
marknads- och arrangemangsstad.
Hästveckan, Motorveckan, Utemässan,
Lapplandsveckan, Lycksele Marknad
och Samiska veckan är alla arrangemang
som drar tiotusentals besökare till orten
varje år.

År 1607 blev den samiska
samlingsplatsen Lyksälie en
knutpunkt i Ume Lappmark. I dag
ligger Gammplatsen, ett populärt
kulturområde, på platsen.

Lycksele växer och bygger
nya boendemiljöer med såväl
hyreslägenheter som med nya
villaområden, många med vattennära
läge. En tillgänglig och attraktiv
stadsmiljö är förstås en aktiv del i
utvecklingsarbetet.

I samband med industrialiseringen,
växte orten. Från att varit köping blev
Lycksele en stad 1946. Byggnadsstilen
var i centrum, inspirerad från
storstäderna och Lycksele kom snabbt
att kallas för ”Lapp-Stockholm”.

Foto; Marino Karlsson
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STÖRRE OCH MER
ÄN DU TROR!
Lycksele har bra infrastruktur med goda kommunikationer
och väl utbyggt bredband, både i tätorten och byarna.
Du kan besöka oss via väg, flyg eller tåg. Med egen
flygplats är det enkelt att nå Europa och övriga världen.
Blå vägen/ E12 går genom kommunen och med buss når du såväl
närområde som övriga landet. Med den dagliga tågtrafiken mellan
Lycksele - Umeå tar du dig lätt till och från Lycksele.
Flyget, med dagliga avgångar mellan Lycksele - Arlanda möjliggör
tillgängligheten med Stockholm och världen. Flygplatsen är belägen
cirka fem km från centrum och du når Stockholm/Arlanda på 85
minuter.

LYCKSELE

VÄRLDEN
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Foto; CM

Flytta till Lycksele
Om du söker hög livskvalitet är
Lycksele kommun något för dig.
Bli Lyckselebo du också!
företagsidéer och kommer inom kort
att behöva arbetskraft inom flera olika
områden.

Lycksele ligger i Västerbottens län.
Lappstockholm - som staden ibland
kallas fick sina stadsrättigheter 1946
och blev med det Lapplands första
stad.

Byggnadsarkitekturen blandar nytt och
gammalt. Välskötta parker med öppna
ytor och närheten till Umeälven skapar
en trivsam och inbjudande stadsmiljö.

Lycksele kommun är ledande inom
flera utvecklingsprojekt och innovativa
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Foto; Västerbottens Läns Landsting

Sjukvård och hälsa
Här finns även en ungdomsmottagning.
På Stenbergska finner du också
Folktandvården.
Det finns privata alternativ både inom
vården och tandvården i Lycksele.

I Lycksele finns ett
välutrustat akutsjukhus med
förlossningsavdelning. Länets
ambulanshelikopter är stationerad här
och utför mer än 500 uppdrag per år.
För att erbjuda trygghet finns en
välutvecklad prehospital vård med
välutbildad ambulanspersonal. Totalt
arbetar cirka 600 personer här.
På vårdcentralen Stenbergska finns
tillgång till läkare, distriktssköterska,
sjukgymnast och flera andra
kompetenser.

Foto; Jan Alfredsson/Västerbottens läns landsting
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BARNOMSORG,
SKOLA OCH
UTBILDNING
Foto; Ingrid Sjöberg

Genom distansutbildning kan du även
studera på universitetsnivå. Både inom
kommunen och näringslivet arbetar man
aktivt med lärlingsplatser.

Barn, skola och utbildning omfattar
verksamheter som riktar sig till barn,
unga och vuxna i ett livslångt lärande.
Verksamheten kring barnen ses som
en helhet där lärande och lek har stor
betydelse för barnens utveckling.

Behöver ditt barn omsorg på kvällar,
nätter eller helger?
I Lycksele har barnomsorgen
Förskolan bedrivs i anpassade lokaler
och leds av utbildad personal i form av
behovsanpassats och i dag kan det
erbjudas förskola dygnet runt, året
förskollärare och barnskötare.
om. För föräldrar med nattarbete/
Vår grundskola har goda resultat och
gymnasieskolan Tannbergsskolan,
skiftarbete finns nattförskolan
erbjuder ett brett utbud av utbildningar ”Filuren”, som ett uppskattat alternativ.
för såväl ungdomar som vuxna. Förutom Kommunen kan erbjuda förskoleplats
13 nationella program finns även
inom fyra månader.
fotboll- och ishockeygymnasium samt
ett av Sveriges bästa skidgymnasium.
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Foto; Lycksele Kommun

Foto; Ingrid Sjöberg

Foto; Ingrid Sjöberg

Handelscentrum
I dag är Lycksele ett modernt och
betydelsefullt centrum i Västerbottens
inland. Det som lockar är främst
handeln, besöksmålen och de årliga
arrangemangen.

Närhet och service

Det historiska är en viktig förklaring till
den omfattande handel som finns,
speciellt i förhållande till kommunens
invånarantal. Lyckseles geografiska marknad stannar därför inte vid kommungränsen utan man kan åtminstone räkna
in cirka 35 000 invånare i besöksunderlaget.

Kundservicen är en stark konkurrensfaktor. Även värdskap och service är viktiga
inslag i Lyckseles tillväxtarbete där både
näring och kommun arbetar tillsammans.

8

TILLBAKA TILL
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Näringsliv
och arbete
Här är det nära till det mesta och på
plats finner du en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i.
Här erbjuds en intressant och växande
marknad, vacker miljö med bra boende
och trygghet för dina närmaste.

Foto; Ingrid Sjöberg

Lycksele kommuns näringsliv präglas av
framåtanda. Nya spännande utvecklingsområden växer fram inom till exempel
gruvindustrin, tjänstesektorn och
besöksnäringen. Vi arbetar hela tiden aktivt för att skapa så goda förutsättningar
som möjligt för att näringslivet ska utvecklas och växa.

Guldkalaset arrangeras gemensamt av
Lyckseles näringslivsorganisationer, Region Västerbotten och Lycksele kommun.

God företagsmiljö

I samarbetsprojektet Möjligheternas region som drivs i åtta av länets kommuner,
är målsättningen att skapa en attraktiv
region för fler och växande företag.
Projektet pågår framtill 2018.

I nära samarbete med Lycksele Lärcentrum och Akademi Norr arbetar vi för att
stärka behovet av kompetensförsörjning i
vår kommun.

Lycksele välkomnar nytt företagande i
kommunen, här finns en god grogrund
för framtidens företag.
Vi är en företagstät kommun i förhållande
till storleken med cirka 1300 företag.
Några av de största arbetsgivarna är
Lycksele kommun, Västerbottens läns
landsting, Boliden Mineral, IKEA Industry,
TM konsult och Hotell Lappland.
Guldkalaset, är en årlig mötesplats för
ägare och medarbetare i alla slags
företag som bidrar till utvecklingen av
näringslivet.

Foto; Ingrid Sjöberg
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Upplev Lycksele
Lycksele bjuder på en mängd olika
aktiviteter och upplevelser året om.
För den äventyrslystne finns mängder
av aktiviteter att prova på. Vad sägs
om ett besök på Gammplatsen, hundspann eller fiske i naturskön miljö.

Naturen levererar

Kommunen bjuder på många möjligheter så som fiske, jakt, vandringsleder
och vattenaktiviteter. Den modige kan
prova på Stand up paddling/surfing som
är en av de mest hälsosamma och stärkande vattensporterna i världen.

För barnen

Gott om plats

Det finns en mängd olika aktiviteter för
barn i alla åldrar. Lycksele Djurpark, en
tur till Ansia Badpark, lek på Nallebjörnens lekland är uppskattade besöksmål.

För besökaren finns en stor variation av
boende. Året runt camping, vinterbonade stugor, vandrarhem eller hotell.
De flesta boenden kan bokas online.

Kulinariska upplevelser

För mer information kring boendealternativ och aktiviteter, kontakta gärna
Lycksele Turistbyrå.
0950-169 90
www.visitlycksele.se

Vill ni njuta av en stämningsfull måltid
med naturskön utsikt? Är ni nyfikna på
de lokala råvarorna eller är det något
snabblagat i farten som gäller? Oavsett
så finner du en mängd olika alternativ i
Lycksele, från restauranger till caféer.

Filmer om
Lycksele
Lycksele Sommar

Lycksele Vinter

Guldkalaset Film
Renens Fjäll
Foto; Lycksele Kommun
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Näringslivskontoret i
Lycksele ger service till
företag som vill utvecklas.
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I Lycksele är det nära till det mesta.
Här samlar vi snabbt våra resurser
för att möta dig och dina behov, här
finns förutsättningarna för framtidens företag.
Näringslivskontoret jobbar med befintligt företagande, nyföretagande och
företagsetableringar. Vi stöttar entreprenörer med idéer och innovativa
lösningar och samverkar med nätverk
och samarbetspartners för bästa möjliga resultat. Vi arbetar med att skapa
förutsättningar för tillväxt och verkar
för ett gott samarbete både inom och
utanför vår kommun – tillsammans kan
vi göra skillnad.
Viktiga områden är service och kommunikation till näringslivet och detta

gör vi genom god tillgänglighet, dialog och mötesplatser. Har du en affärsidé eller är du nyfiken på Lyckseles
näringsliv kontakta oss på Näringslivskontoret, vi hjälper dig gärna med
alla frågor som rör företagsamhet och
företagsetableringar.
Lycksele präglas av ett brett näringsliv med en växande besöksnäring och
butiker där du finner det mesta.
Du är välkommen du också!
Ulf Öhlund
Näringslivschef
Lycksele kommun
Tfn: vx 0950-166 00
www.lycksele.se

Foto; Lycksele Kommun
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