Nyfiken på livet
i Skellefteå?
Så här är det.
ALLT DU BEHÖVER VETA OM LIVET SOM SKELLEFTEBO. BOENDE,
FAMILJELIV, FRITID OCH KARRIÄR. FAKTA OCH FUNDERINGAR.
BERÄTTELSER OCH TANKAR. HELT ENKELT RUBBET.

SID 4-7

En knuff i
rätt riktning.
Att flytta till en ny stad – eller hem till sin gamla – är både
spännande och omvälvande. Kanske behöver du en knuff
framåt för att våga ta steget och nystarta livet i Skellefteå?
Pepp, inspiration och handfasta tips kring allt från jobb och
fritid till bostad, skola och barnomsorg. Att ta del av andra
som gjort den resa du står inför och som nu rotat sig i en
ny tillvaro.
Följande sidor är för dig – för att du ska känna dig
trygg med att ta steget. Välkommen till Skellefteå!

Med karriären
i sikte gick
flyttlasset norrut

SID 14-17

Följ med hem till
familjen Vanes
i Klutmark

SID 22-25

Maryan hittade
hem i sporten
– nu är hon aktiv
året om
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”Umeå har
sina fördomar
om Skellefteå,
men ingen har
blivit bekräftad.”
TOW E E N G S T R Ö M • B U R E Å • 2 4 Å R
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”Skellefteåcharmen
gjorde att jag
stannade kvar”
Att bosätta sig permanent i Skellefteå fanns inte på kartan för
Umeåtjejen Towe Engström – men så träffade hon kärleken från
Bureå och blev kvar. Med bonusbarn, häst och ett fartfyllt jobb
kan hon inte tänka sig att flytta härifrån.
Towe Engström, 24, hade precis fått jobb som ny
restaurangchef på Max Solbacken i Skellefteå då
hon sprang på Bureåkillen Johan Bäckman på ett
gym i Umeå. Nu bor de tillsammans i hans hus i
Bureå.
– Jag flyttade enbart upp för jobbets skull, och
hade inga planer på att stanna här för gott. Det är
väl den där ”Skellefteåcharmen” som gjort att jag
blivit kvar, konstaterar Towe.

Karriären lockade
När hamburgerkedjan skulle öppna på Solbacken
var det Towe som fick erbjudandet att ta över
etableringen som 22-åring. Vid det laget hade hon
redan varit biträdande restaurangchef i Umeå och
involverad i en nyöppning i Polen.
– Jag var väldigt karriärfokuserad och det är
ganska kul att kolla igenom Instagramflödet och
se reaktionerna från den tiden. Det var typ livets
skam att flytta från Umeå till Skellefteå, jag fick
inget stöd någonstans, säger hon med ett skratt
och fortsätter:
– Jag hade knappt varit i Skellefteå trots att det
är så nära. Men jag minns att jag redan under
anställningsintervjuerna fick en väldigt bra känsla
av platsen och människorna. Alla var väldigt
vänskapliga och jag fick ett varmt välkomnande.
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Det känns som att Umeå har sina fördomar om
Skellefteå, men ingen har blivit bekräftad. Det har
liksom stannat där.

Hittat hem i Skellefteå
Jobbet, bonusbarnen och den nyinköpta hästen.
Det är vad Towes liv kretsar kring nu – och hon
kan inte tänka sig att flytta från Skellefteå.
– Jag ville egentligen till Göteborg, men Johan
grymtade redan från början om att han inte kommer att flytta härifrån – och nu vill inte jag heller
det!
Towe stortrivs i rollen som restaurangchef och
beskriver jobbet som väldigt omväxlande. Det
roligaste tycker hon är att motivera sina medarbetare.
– Jag är personalansvarig, lägger scheman, gör
budget, agerar vaktmästare. Det är inget för en
mjukis som gillar att ligga på soffan, men jag
trivs superbra och vi får väldigt mycket positiv
respons, säger hon och fortsätter:
– Det ska bli spännande att se vad som händer
med alla positiva satsningar i Skellefteå som
lockar den yngre generationen – unga människor
kan en stad inte få för många av!

Namn: Towe Engström
Ålder: 24 år
Yrke: Restaurangchef
Bor: Hus i Bureå
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I Skellefteå finns alla möjligheter att forma livet precis som ni vill ha
det. En trygg plats som uppskattas för mångsidigheten, de korta
avstånden och den enkla vardagen – samtidigt som äventyren
väntar runt hörnet. Skellefteå kallas ofta för tiominutersstaden
då man på max tio minuter kan ta sig mellan hemmet, jobbet,
skolan och fritidsaktiviteterna. Här går livet ihop.

För familjen
Cykeln tar dig överallt

Om du frågar en barnfamilj vad som är bäst med
att bo i Skellefteå är chansen stor att svaret blir
”det är en bra plats att växa upp på”. Och faktum
är att det är svårt att inte hålla med. Närheten till
allt och de natursköna lekområdena är bara några
av de faktorer som gör Skellefteå till barnens
stad.

Tack vare relativt korta avstånd och bra cykelvägar är det enkelt även för barn att ta sig fram i
Skellefteå. Utan att behöva korsa stora trafikleder
är det tryggt och smidigt att ta sig fram med cykel
i såväl staden som landsbygden och i de mindre
orterna.

Upplev naturen med tydliga årstider

Trygg skola och barnomsorg

Lekplatser och bad
Skellefteå har satsat stort på att göra kommunen
till en plats där barn kan trivas och utvecklas. Med
fräscha upprustade lekplatser och anpassade
badplatser finns det utmärkta möjligheter till en
stimulerande och minnesvärd barndom. Lek loss
på Nordanås, Alhems eller Anderstorps lekplatser
eller ta en dag på stranden – omtyckta badplatser
hittar du i till exempel Falkträsket, Boviken och
Byske havsbad.
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Fristående skolor

Skellefteå kommun erbjuder förskola på finska på
Norrbacka förskola, som ligger i stadsdelen Alhem. Förskolan har en tvåspråkig enhet med både
finsk- och svenskspråkiga pedagoger. Med hjälp
av lek, sånger, spel, samtal och sagor på finska
och svenska ges barnen en möjlighet att utveckla
sin kulturella identitet och lära sig båda språken
på ett naturligt sätt.

Det finns ett antal fristående skolor i kommunen,
bland annat Internationella Engelska Skolan. Önskar du att barnet ska gå på en fristående skola
tar du kontakt direkt med skolan. De fristående
skolorna har egen kö, och sköter sin egen antagning till skolan.

Öppen förskola

Barnens Skellefteå

Snösäkra vintrar, soliga vårvintrar och ljusa,
varma somrar. Här i Skellefteå tar vi det för givet,
men faktum är att det är ett privilegium att ha
tillgång till såväl oförstörda naturområden som
långa snörika perioder. Inte minst för barnen. Det
blir en naturlig del av uppväxten att lära sig att
åka skidor och delta i olika friluftsaktiviteter året
runt. Dessutom har vi förmånen att få uppleva
vårvintern – den femte årstiden som är unik för
norra Sverige. Mellantiden mellan vintern och
våren när det är snö och många soliga dagar.
En ljuvlig tid att äta och fika ute, promenera på
skaren och bara njuta av solen och snön.

Finskspråkig förskola

Förskola
Förskolan är en plats för barn mellan 1–5 år som
ska lägga grunden för det livslånga lärandet med
omsorg om individens välbefinnande och utveckling – och vara en trygg och rolig tid i barnens liv.
Du som vårdnadshavare kan välja mellan kommunal förskola, fristående förskola och pedagogisk
omsorg, varav de två sista drivs i egen regi.

Fristående pedagogisk omsorg
Om du vill att ditt barn ska få vara i en mindre
barngrupp kan du ansöka om plats i pedagogisk
omsorg i form av familjedaghem istället för förskola. I ett familjedaghem tar en dagbarnvårdare
emot en grupp barn mellan 1–5
år i sitt eget hem eller i annan
lokal under den tid föräldrarna
arbetar, studerar eller söker
arbete.

En öppen förskola är en dagverksamhet där barn,
föräldrar och förskolepersonal träffas för att
prata, sjunga och leka tillsammans. Du kan komma
till en öppen förskola med ditt barn när barnet är 3
månader eller äldre. Öppen förskola är gratis och
kan vara i antingen kommunens eller kyrkans regi.

Familjecentraler
Familjecentraler är en träffpunkt för barn och
föräldrar, och finns på några platser i kommunen.
Skillnaden mellan en öppen förskola och en familjecentral är att det på familjecentraler förutom
öppen förskola finns tillgång till barnavårdscentral
(BVC), mödravård och socialtjänstens föräldrarådgivare.

Grundskola
Grundskolan i Skellefteå kommun arbetar med
både ämneskunskaper och demokratiska värderingar. Målet är att ge barnen ett tryggt och
inbjudande sammanhang, lärande för livet och
skapa förutsättningar för att varje barn ska bli
sitt bästa jag. När ditt barn ska fylla sex år är det
dags att ansöka om i vilken skola ditt barn ska
börja förskoleklass. Förskoleklass är avgiftsfri och
omfattar upp till 20 timmar per vecka.

Särskolor
I kommunen finns det särskolor, men även möjlighet för elever att stanna på sina hemskolor och
studera enligt särskolans kursplan.

Här kan du läsa mer!

Skolskjuts
Elever i förskoleklass, grundsärskola och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan om sådan behövs med hänsyn
till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet.

Fritidshem
Fritidshem erbjuds till elever från förskoleklass till
vårterminen det år eleven fyller 13 år. Verksamheten stödjer elevernas sociala och allmänna
utveckling och erbjuder en meningsfull fritid.
Fritidsklubb är en öppen verksamhet för barn i
åldrarna 10–12 år som erbjuder aktiviteter inom
kultur, skapande, idrott och rörelse.

Skellefteå Kulturskola
Skellefteå Kulturskola är en av de största i landet.
Här erbjuds kurser i musik, dans, drama, litteratur,
bild, slöjd, media och kulturarv samt har föreställningar i olika former.

Gymnasium
Skellefteå har tre kommunala gymnasieskolor:
Anderstorpsskolan och Baldergymnasiet
som ligger i centrala Skellefteå
samt Naturbruksgymnasiet
som ligger i Burträsk.
Skellefteå har även
ett antal friskolor
som ligger centralt
i staden.

www.skelleftea.se/skola
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Känner du Skellefteå utan och innan eller är staden
fortfarande din att utforska? Testa dig själv för att se
hur mycket Skellefteå du har i dig – och när flyttlasset går.

Hur mycket kan
du om Skellefteå?

Fråga 7
Det är fredag, klockan har slagit sex och det är
dags för afterwork i Skellefteå – vad gör du?
A: Tar en löprunda broarna runt
B: Spänner på slalompjäxorna och tar några
svängar i Vitbergsbacken innan middagen
C: Svänger förbi Skellefteå Kraft Arena för att se
ismaskinen spola rinken inför kvällens hockeymatch

Fråga 8
Fråga 1

Fråga 4

Magen kurrar och det är dags att tända grillen.
Varför inte slänga på lite ost? Vilken ost väljer du
helst till detta ändamål?

“This is my hometown” sjöng ett gäng
Skelleftebor och hela staden skrålade med.
Vad heter bandet?

A: Halloumiost
B: Getost
C: Svedjan Löpeld

A: Teddybears
B: This Perfect Day
C: The Wannadies

Fråga 2

Fråga 5

De ljusa sommarnätterna här uppe är som gjorda
för magiska musikupplevelser. Vad heter den
populära gratisfestivalen som arrangeras i
Skellefteå varje år?

Spel är stort i Skellefteå och vare sig du gillar
dataspel, tv-spel, rollspel eller klassiska brädspel
vill du inte missa Nordsken – norra Skandinaviens
största event för spelkultur och populärfiktion.
Vilket år arrangerades festivalen för första gången?

A: Way out West
B: Skellefteå Dansar och Ler
C: Trästockfestivalen

A: 2010
B: 2011
C: 2012

Fråga 3
En kärleksförklaring till kylan och mörkret och en
uppskattad folkfest som lockar man ur huse under
de kallaste midvinterdagarna. Vilket kyligt mästerskap är detta?

Fråga 6

A: Snöängel-SM
B: EM i nakenskridsko
C: Skandinaviska mästerskapen i vintersim

A: Selma, efter Selma Lagerlöf
B: Anita, efter Anita Salomonsson
C: Sara, efter Sara Lidman

Skellefteå kallas ofta för Berättarnas stad.
Vem är Skellefteås kulturhus döpt efter?

Det är första lediga dagen på semestern, solen
skiner och hela Skellefteå ligger vid dina fötter –
vad gör du denna härliga dag?
A: Ser en sommarteater på Nordanå
B: Solar och badar på Byske Havsbad
C: Åker gummibåt nerför älven

A

B

C

Du har valt flest A:

Du har valt flest B:

Du har valt flest C:

Det är inte helt omöjligt att
du inom en snar framtid styr
kosan mot Skellefteå. Men
kanske är det en bit kvar
innan du tar steget? För att
göra dig mer bekant med
staden kan du läsa om allt
kul som händer här:

Visst är det så att din väska
redan är packad och biljetten
bokad och klar? Kanske stannar du i Skellefteå för gott
den här gången! Om du inte
har bestämt var du ska bo
kan du ta en titt här:

Wow, du har stenkoll!
Om du inte redan bor här
så kan det inte vara långt
borta. Skellefteå verkar
nämligen passa dig som
handen i handsken!

www.skelleftea.se/visit

www.skelleftea.se/boende

www.skelleftea.se/flyttahit

Rätt svar: 1. Svedjan Löpeld 2. Trästockfestivalen 3. Skandinaviska mästerskapen i vintersim 4. The Wannadies
5. 2012 6. Sara, efter Sara Lidman 7. Alla är rätt – en AW i Skellefteå kommer i olika skepnader 8. Alla alternativ passar en solig dag!

10

11

Mitt i city, med havet som granne eller skogen utanför dörren?
Vare sig du söker idyllen på landet, livet i staden eller något
mittemellan finns alla möjligheter att hitta just din drömbostad.

Boende
Skellefteå växer

Så hittar du hyresrätten

Stadsbilden förändras varje dag med nya
huskroppar som reser sig och drar nya linjer i
Skellefteås siluett. Näringsliv, privatpersoner,
allmännytta och kommun hjälps åt att bidra till
den största byggboom vi har upplevt i Skellefteå
på över 20 år.

Är du ute efter en hyresrätt i Skellefteå finns det
flera olika sätt att gå till väga. Kommunala Skebo
är Skellefteås största fastighetsbolag, med över
5 000 lägenheter utspridda över de flesta delar
av kommunen. Dessutom finns det ett stort antal
privata hyresvärdar, bland annat Riksbyggen, HSB
och Heimstaden.

I Skellefteå finns unika möjligheter för dig att uppfylla dina drömmar om ett attraktivt och prisvärt
boende. Du kan välja mellan att bo centralt, med
närhet till skog och mark, i en landsbygdsidyll eller
i någon av kommunens mindre orter.

Mina drömmars stad
Är du ute efter ett liv i centrala Skellefteå finns
det områden med olika karaktär att välja mellan.
Lugna villakvarter, praktiska lägenhetsboenden och nybyggda radhusområden perfekta för
barnfamiljer med behov av utrymme. Gemensamt
för alla är att du får enkel och snabb tillgång till allt
som staden har att erbjuda.

Bygg nytt!
Sätt din egen prägel på ditt framtida boende genom att bygga något alldeles eget från grunden.
Vare sig det handlar om hus för permanent boende eller ett fritidshus kan du hitta lediga tomter
med intressanta lägen både centralt och i mindre
orter. Eller varför inte nära havet eller vid en sjö?

Bostadsrätter för alla smaker
Att bo i bostadsrätt ger dig stor frihet och möjlighet att påverka ditt boende och sätta din egen
prägel. Vare sig du föredrar att bo naturskönt eller
riktigt centralt finns ett stort utbud att välja bland.
Havsnära, skogsnära eller stadsnära? I Skellefteå
finns det boenden för alla smaker!
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Bekväm pendling
Önskar du bo en bit ut från stadskärnan men ändå
ha tillgång till alla bekvämligheter är orter som
Byske, Lövånger, Burträsk, Kåge, Boliden, Bureå
och Jörn populära alternativ. Samtliga ligger inom
pendlingsvänligt avstånd vilket underlättar vardagen med jobb, familj och fritid.

Idyllen på landsbygden
Runt omkring Skellefteå ligger byar och mindre
samhällen utspridda i härligt natursköna miljöer.
Om du söker efter ett harmoniskt liv på landet
har du alla möjligheter att hitta det du söker.
Dessutom är avstånden ofta så korta att du enkelt
kan kombinera lantligt boende med arbete i andra
delar av kommunen.

Bo i en unik trästad
Skellefteå har en lång tradition av träbyggande
och är ledande i Sverige inom hållbart, miljövänligt
byggande. Regionens skogstillgångar, tillsammans med världsledande forskning och några av
landets främsta träindustrier, har gjort det naturligt för Skellefteå att driva utvecklingen framåt.
Dessutom har Skellefteå kommun valt att stödja
en hållbar utveckling genom att som beställare
aktivt förorda träbyggande i såväl höga flerbostadshus som Sara kulturhus – en 20 våningar hög
byggnad som producerats av skog från regionen.

Här kan du läsa mer!

vaxer.skelleftea.se

13

”Vi tog ett snabbt
beslut där vi gav
upp hela vårt
liv i England”
FA M I L J E N VA N ES • K LU T M A R K
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Drömmen om ett enklare
liv förde dem till Klutmark
När Ellen och Kristopher Vanes beslutade sig för att lämna Birmingham
i England och flytta till ett annat land föll valet på Sverige. De sökte ett
enklare familjeliv – och fann det i byn Klutmark strax utanför Skellefteå.
Det var i oktober 2019 som paret för första
gången fick nys om Skellefteå när de researchade
platser att flytta till med barnen Seth, 6, Isaac, 5
och Noah, 1.
– Livet i England var tufft. Kristopher hade precis
blivit av med jobbet, Seth trivdes inte i skolan
och avgifterna för skola och förskola var höga. Vi
började titta efter andra platser att flytta till och
såg av en slump en bild på ett vackert rött hus i
Skellefteå. Det fick oss att inse att vi också ville
ha den där idylliska livsstilen, berättar Ellen.

Bästa beslutet för vår familj
Sedan gick allt som på räls. Ellen som är lärare
hittade en jobbannons på Skellefteå kommuns
hemsida och skickade in en ansökan till Internationella Engelska Skolan. Dagen innan julafton
erbjöds hon jobbet.
Även Kristopher fick så småningom ett jobb på
skolan och paret beslutade sig för att flytta. I
februari 2020 lades huset i Birmingham ut till
försäljning och tre veckor senare var det sålt. I juli
flyttade de in i huset de hyrt i Klutmark.
– Vi tog ett snabbt beslut där vi gav upp hela vårt
liv i England. Visst saknar vi våra familjer, men
för oss – för barnen och vår mentala hälsa – var
det här det bästa beslutet. Vi behövde inte ta
något lån när vi köpte huset som vi bor i nu och
den svenska skolan och barnomsorgen är mycket
bättre än den engelska. Här är det mer lekbaserat
och barnens sociala förmågor värdesätts betydligt mer. Jag älskar också att de får vara ute så
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mycket på förskolan. I England stannar de inne om
det regnar, säger Ellen och fortsätter:
– I Skellefteå kan vi ge barnen ett bättre liv och
vi har verkligen tagit vara på möjligheterna som
finns här. Häromdagen fick pojkarna en skidlektion i Klutmarksbacken och de älskade det! Vi
har åkt skridskor, badat i sjöar och fiskat kräftor.
De som växer upp här tar säkert de här sakerna
för givna, men varje gång vi åker någonstans så
fascineras jag av omgivningarna.

Positiv till framtiden
När Ellen läste på om Sverige innan flytten
beskrevs svenskarna som kalla och ovilliga till att
småprata. Men den upplevelsen delar inte paret.
– Alla har varit väldigt trevliga och välkomnande
och våra grannar i Klutmark är otroligt hjälpsamma. Det gäller våra kollegor också – jag har
aldrig uppskattat jobbet lika mycket som jag gör
här, säger Ellen.
Sonen Isaac öppnar den gröna dörren till farstukvisten och pulsar ut i snön. Det är i början av
januari och det senaste dygnet har präglats av ett
ymnigt snöfall som lämnat ett vitt, fluffigt täcke
på gården i Klutmark, knappt två mil väster om
Skellefteå.
– Det känns fantastiskt att ge pojkarna möjligheten att växa upp här och mina föräldrar tycker
att vi har fattat helt rätt beslut. De undersöker
faktiskt möjligheterna att också flytta hit, berättar
Ellen med ett leende.

Namn: Ellen och Kristopher Vanes
Familj: Seth, Isaac och Noah
Bor: Hus i Klutmark
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I Skellefteå finns stora möjligheter att ge din karriär ett
riktigt lyft. Här har nytänkande innovatörer och entreprenörer
länge utvecklat idéer som ligger till grund för nationellt
och internationellt starka varumärken.

För karriären
Tillväxtinvesteringar på 80 miljarder kronor
Det finns mycket som talar för att Skellefteå blir en
av Sveriges främsta tillväxtzoner under 2020-talet.
Flera extremt stora företagsetableringar med fokus
på hållbarhet skapar tusentals nya arbetstillfällen,
och behovet av bostäder ökar snabbt. Faktum är
att det kommer att investeras minst 80 miljarder
kronor i Skellefteå fram till 2030, vilket är mest per
capita i hela Sverige. Läget är med andra ord riktigt
bra, både för Skellefteå och för externa aktörer
som är intresserade av att satsa på att bli en del av
utvecklingen.

Starkt entreprenörskap
Skellefteå är en plats där kreativitet och innovation
främjas – en modern och snabbväxande region som
attraherar talangfulla människor från hela världen.
Här finns världsledande företag inom allt från IT,
optronik, elektronik, säkerhet, miljö och medicin,
till media, film och digital kommunikation. Även
verkstad, bygg, träförädling, gummi och transport
är starka branscher där det händer mycket. Staden
har genom åren förändrats, men förmågan att ge
idéerna plats är fortfarande grunden i näringslivets
framgångar.

Hållbar teknik
I Skellefteå skrivs ny industrihistoria. På Bergsbyns
industriområde bygger Northvolt Europas största
batterifabrik som tillverkar gröna batterier med
visionen noll klimatavtryck. Etableringen väntas
generera cirka 3 000 arbetstillfällen när fabriken

är helt utbyggd. Detta innebär en stor möjlighet för
fler bolag att etablera sig på orten och ett uppsving
för det lokala näringslivet då det kring batterifabriken skapas ett ekosystem av underleverantörer och
andra aktörer.

Träindustri
Med anor som går flera hundra år tillbaka i tiden har
Skellefteås träindustrier en stark position i Sverige
och världen. Här finns chansen att arbeta inom allt
från branschledande träförädlingsföretag med hela
världen som marknad, till utveckling av modernt
träbyggande som ligger till grund för byggandet av
framtidens hållbara samhälle. Dessutom bedrivs
en unik satsning på världsledande träforskning på
Campus Skellefteå tillsammans med Luleå tekniska
universitet och forskningsinstitutet Rise. Det strategiska samarbetet ska leda till fortsatt kompetensförsörjning, konkurrenskraft och hållbar tillväxt för
skogs- och träindustrin.

IT-företagen
Redan när IT-boomen tog fart i Sverige var
Skellefteå en av städerna som låg i framkant av
utvecklingen. IT-branschen har fortfarande ett
mycket starkt fäste i Skellefteå, med framgångsrika
företag som till exempel Altea, Sherpas och Visma.
Regionen har de senaste åren blivit en svensk
och europeisk symbol för tillväxt, framtidssäkra
energilösningar och banbrytande teknik. En av de
faktorer som möjliggör den här utvecklingen är
Campus Skellefteå.

Kreativa näringen
Kreativa Skellefteåbaserade företag uppmärksammas världen över för sitt arbete inom film, reklam,
webb, spelutveckling och digitala produktioner.
North Kingdom, Grand Pike och Gold Town Games
är några framgångsexempel som har belönats med
prestigefyllda priser internationellt och lockar till
sig talanger både från övriga Sverige och resten av
världen.

Kraftproduktion
Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med en ledande position inom utvecklingen av miljöanpassad energiproduktion. Målet är
att ha en 100 % förnybar energiproduktion senast
2040. Största delen av den el och värme som Skellefteå Kraft producerar kommer redan idag från
vattenkraft, vindkraft och biobränslen.

Turism
Med Norrlands längsta kustlinje och sandstrand,
1 500 sjöar och vattendrag, storslagna vidder och
orörd vildmark har Skellefteå mycket att erbjuda
inom turism. Detta tas till vara av skickliga entreprenörer som erbjuder upplevelser och friluftsaktiviteter året om. Utmana dig i höghöjdsbanorna
i Skellefteå Adventurepark, bli ett med naturen i
Svansele Vildmarkscenter eller vandra i natursköna
Bjuröklubb – och mycket mer.

mässiga specialiseringen finns inom mineraler och
metaller, skogsindustri, gummi- och plastindustri,
maskinindustri samt energi. Företag som Northvolt,
Outotec och Brokk är framgångsrika aktörer som
verkar i regionen.

Möjligheterna på campus
På Campus Skellefteå finns både Luleå tekniska
universitet, Umeå universitet och ett nära samarbete med Mälardalens högskola. Dessutom kan du
ta del av internationella universitets utbud via onlinekurser från några av världens bästa lärosäten.
Det är ingen slump att spelindustrin har vuxit sig
stark i Skellefteå. På Campus Skellefteå hittar du
ett flertal utbildningar inom området och ett kreativt kluster med mötesplatser för spelutvecklare
– bland annat Game Jams, föreläsningar, pitchtävlingar, resor till spelmässor och den årliga konferensen Arctic Game Conference.
YH-utbildningarna är kortare än universitetsutbildningarna och tas fram i nära samarbete med
företag i branscher som söker kompetent arbetskraft. På Campus Skellefteå finns bland annat
utbildningar inom spel, IT och kreativa näringar,
industri och tillverkning samt vård och samhälle.
Här fungerar Campus som en nod i Vigeo – en ny
test- och demonstrationsmiljö för digitalisering och
digital infrastruktur för livslångt lärande.

Gruvnäring
Skellefteåregionens gruvnäring producerar framför
allt koppar, zink och guld och efterfrågar ständigt
kvalificerade medarbetare inom många olika områden. Gruvindustrin i regionen ligger långt fram i utvecklingen kring digitalisering och automation med
bland annat fjärrstyrda hjullastare och borriggar.

Tillverkningsindustrier
Den starka entreprenörsandan i Skellefteå har
resulterat i en modern industri med tillverkning av
allt från små komponenter till stora kompletta högteknologiska produkter och system. Den närings-

Här kan du läsa mer!

www.skelleftea.se/naringsliv
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Upplevelser runt knuten!

Få sand mellan
tårna på Byske
Havsbad

I Skellefteå har du aldrig långt till en riktigt bra upplevelse. Inget ligger

längre bort än en 30 minuters bilfärd – vare sig du gillar konst och kultur,
fartfyllda aktiviteter eller stilla naturupplevelser.
N
Jörn

Förtöj båten
vid Kåge Hamn

Trixa med cykeln
vid Skellefteå
Bike Arena

Odla morötter
i kolonilotten

Byske

Kåge

Ta några svängar
i Storklinta
skidcenter

Boliden

Sätt en 360 i skateparken

Stämningsgården

Koppla av med
fyrfota vänner
i ridhuset

Solbacken

Sjungande Dalen

Vitberget
Norrböle

Degerbyn

Åk längdskidor
i ett av våra
elljusspår

Alhem

Prästbordet
Vandra bland
omväxlande natur
längs Kyrkstigen

Morö Backe

Moröhöjden
Morön

Ta del av världens
kultur i Sara kulturhus

Lund

Sunnanå

Hedensbyn

Promenera genom
Bonnstan och
Nordanå

Sörböle

Ta ett nytt
steg i din karriär
på Campus

Paddla kanot
i älven och ut
mot havet

Norra Tuvan
Anderstorp

Falkträsket

Glid efter älven i
en gummibåt hela
eftermiddagen

Tuvan

Bergsbyn
Stackgrönnan
Ursviken

Vandra efter
Linnéstigen
vid Bureå Älv
Ta ett dopp
i Falkträsket
efter jobbet

Skelleftehamn

Gör din egen
ost i Burträsk

Burträsk
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Skellefteå Golfklubb
Åk bort och
kom hem igen!
Flygplats 20 min

S

Skellefteå Airport

Bureå

Besök fyren
i Bjuröklubb

Lövånger
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”Det är så kul att
se ungdomarna
fastna för något
och få en väg
in i sporten”
M A RYA N H AS H I • M O R Ö BAC K E • 26 Å R
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”I Skellefteå finns det
alltid saker att göra”
För tre år sedan hade Maryan Hashi inte en enda hobby. Nu åker hon snowboard, spelar padel, klättrar, simmar, åker längdskidor och skjuter med pil och
båge – och lär ut sina skills till ungdomar.
Maryan Hashi är kulturguide på Skellefteå kommun. Hennes jobb går ut på att leda, inspirera
och instruera högstadie- och gymnasieungdomar
i Skellefteå inom olika aktiviteter. Fokus ligger
på utlandsfödda, men alla är välkomna, berättar
Maryan.
– Syftet är att inkludera ungdomar med utländsk
bakgrund och få in dem i föreningslivet. Jag leder
kurser där man får prova på allt från klättring och
padel till längdskidor och snowboard. Det är så kul
att se ungdomarna fastna för något och hur tacksamma de är för att ha fått en väg in i sporten. När
det gäller vintersport har de flesta utlandsfödda
noll erfarenhet, så att få chansen att lära sig något
helt nytt stärker självförtroendet.
Maryan är själv ursprungligen från Somalia, och
flyttade till Skellefteå med sin familj för elva år
sedan.

Namn: Maryan Hashi
Ålder: 26 år
Yrke: Kulturguide
Bor: Morö Backe
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– Jag har rest runt ganska mycket i Sverige och
sett många platser, men Skellefteå är den stad jag
alltid längtar tillbaka till. Jag älskar lugnet och att
det är så vackert med mycket natur. Om man är
intresserad av en aktiv fritid är det verkligen rätt
stad – här finns alltid saker att göra.
Maryan lever själv ett väldigt aktivt liv och ägnar
fritiden åt olika aktiviteter beroende på årstid. Men
så har det inte alltid varit. Innan hon fick jobbet
som kulturguide hade hon inga fritidsintressen
förutom att hänga med kompisar.

– Förut var jag helst inne på vintern och trodde inte
att det fanns så mycket att hitta på i Skellefteå.
Men så hittade jag snowboard, fick möjlighet att
lära mig grunderna och sedan hålla snowboardkurser. Nu är vintrarna min mest aktiva tid då jag
förutom snowboard även åker mycket längdskidor
och skridskor, och åker på fjällturer ibland, säger
Maryan och fortsätter:
– I och med mitt jobb har jag även upptäckt padel,
klättring, tennis och bågskytte. Min nya aktiva livsstil har verkligen förändrat mitt liv – jag har blivit
mer ambitiös och positiv och utvecklats mycket
som människa. Dessutom har jag fått med mina
vänner och familj på samma bana. Mina två systrar
åker nu snowboard, och senast igår började min
bror. Han är höjdrädd så det har krävts lite bearbetning för att få upp honom i backen!
För snowboardfrälsta Maryan är det Vitberget
som gäller. Där spenderar hon mycket av sin fritid
i backen, men även under vår, sommar och höst
finns det många aktiviteter att ta del av där, berättar hon.
– Vitberget är öppet året runt och där finns förutom bra backar även fina skidspår, padelcenter,
bågskytte och klättring. Jag bor på Morö Backe
nära Vitberget vilket gör det lätt att vara där
mycket och öva för att utmana mig själv – och bli
en bättre ledare.
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I Skellefteå finns alla möjligheter för en meningsfull fritid.
Ta del av upplevelser och aktiviteter inom kultur, sport, jakt
och fiske, friluftsliv och nöje i en stad präglad av ett aktivt
föreningsliv, engagerade eldsjälar, kreativitet och framåtanda.

På fritiden
Kultur och nöje i berättarnas stad
Nordanå. Den kulturella mötesplatsen i Skellefteå lockar tusentals besökare varje år. Historiska
miljöer och grönskande friluftsområden är populära
både bland Skelleftebor och besökare utifrån. Både
de fasta och tillfälliga utställningarna på Skellefteå
museum är tänkvärda och minnesvärda skapelser.
Exploratoriet. Här finns 800 kvadratmeter utställningsytor fulla av experiment och roliga utmaningar.
Interaktivitet, upptäckarglädje och lekfullhet står i
centrum och lockar fram intresset för fysik, kemi,
teknik, astronomi, infrastruktur och ekologi hos
barn och unga.
Musik och teater. Skellefteås teaterscen blandar
lokala legendarer som Torgny Lindgren, P.O. Enqvist
och Sara Lidman med svenska och internationella
mästerverk. Här ligger Västerbottensteatern – hela
länets huvudscen. Stadens musikliv präglas av
konstnärlighet och kreativitet med duktiga musiker
som gör avtryck inom många olika genrer.
Sara kulturhus. Upplev ett av Europas högsta trähus som huserar både Västerbottensteatern, Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Museum Anna
Nordlander (MAN). Sara kulturhus är en mötesplats
för konserter, föreställningar, möten, utställningar,
och evenemang. Kulturhuset är döpt efter författaren Sara Lidman och andas kreativitet, mod och
viljan att tänka nytt.
Sommarteater. Varje sommar flyttar Västerbottensteatern ut i det fria för att ge teaterföreställningar under bar himmel. Föreställningarna passar
hela familjen och spelas i natursköna omgivningar i
Skellefteå.

Restauranger och uteliv. Flera framgångsrika och
erfarna krögare blandar internationell mat med
regionala specialiteter, vilket har gjort Skellefteås
restaurangliv spännande för alla smaker. Närheten
till hav och vildmark gör att både fisk och vilt kan
erbjudas med årstidsanpassade menyer. Förutom
många restauranger finns det också ett utbud av
klassiska pubar i staden.

Fri luft – livet mitt i naturen
Fiske. I Skellefteå finns 1 500 sjöar, fem stora älvar
och 42 mil havskust. Oavsett vilken typ av fiske du
är intresserad av är chansen stor att du kan uppleva
det här. I våra fiskeguider finns tips på var, när och
hur du kan fiska.
Skoterkörning. Med 175 mil väl underhållna skoterleder tar du dig till många trevliga utflyktsmål inom
kommunen – allt från skidbackar och grillplatser till
fiskesjöar och havet.
Vandringsleder. Ge själen näring och upplev oexploaterad natur på nära håll genom att vandra och
promenera. I kommunen finns många fina vandringsleder och promenadstigar att upptäcka både
sommar- och vintertid – till exempel Hälsans stig
inne i centrala Skellefteå, Furuögrundsleden i Byske
och Linnéstigen i Bureå.
Utförsåkning. I Skellefteå kommun finns många
möjligheter till utförsåkning för såväl nybörjare
som den mer erfarne åkaren. Vill du åka slalom,
snowboard eller telemark finns det fyra större anläggningar för alpin utförsåkning – Vitbergsbacken
i centrala Skellefteå, Bygdsiljumbacken, Klutmarksbacken och Storklinta i Jörn.
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Vitbergsområdet. Vitbergsområdet är Skellefteås
stora stadsnära motions- och rekreationsområde
endast två kilometer från centrum. Här finns allt för
den som vill röra på sig – motionsspår året runt, hinderbana för barn och vuxna, utegym, cykelanläggning, tennishall, skidstadion, padelcenter, båg- och
pistolskyttebanor och klättring. Här ligger också
Skellefteå Kraft Arena, och flera föreningar har sin
utgångspunkt och klubblokal på området.
Nordanå isbana. Precis som i Central Park i New
York har Skellefteå en egen isbana. På vintrarna
kan du åka skridskor till ljuv musik på Svandammen
vid Nordanå.

Upplev sport hela året
Elitseriehockey. I Skellefteå Kraft Arena kan du
se fartfylld och spännande ishockey när Sveriges
bästa Skellefteå AIK spelar. Du väljer mellan bekväm sittplats och pulshöjande ståplats där du kan
uppleva den magiska stämningen på Västra Stå.
Trav. På Skellefteåtravet kan du se högklassig trav
året runt. Missa inte Midsommartravet – en stor
folkfest där människor samlas i tusental med medtagna campingstolar och njuter av trav under en sol
som aldrig går ner.

Bad- och sportanläggningar
Badhus. Med åtta badhus runt om i kommunen
finns det plats för såväl barnfamiljer som motionssimmare och vattengympaälskare. Dessutom har
flera av badhusen gym och relaxavdelningar.
Sommarbad. Det finns gott om svalkande badställen för sommarvarma Skelleftebor. Stadsnära och
uppskattade alternativ är Vitbergsbadet och Kågebadet, som bägge har uppvärmda pooler för både
barn och vuxna. Det finns även flera badvänliga
sjöar utspridda i kommunen, till exempel Falkträsket
och Långnäset. Sugen på långgrunda stränder med
härlig finkornig sand? Missa då inte Byske havsbad,
Bovikens havsbad och Danielstens havsbad i Bureå.

Här kan du läsa mer!
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www.visitskelleftea.se

Spontanboka en idrottshall. I Skellefteå kommun
finns cirka 50 idrottshallar varierande från fullstor
matcharena med läktare till vanlig skolidrottshall,
brottningshall och danssal. När idrottshallarna inte

är bokade av föreningar finns de tillgängliga att
boka online till ett förmånligt pris för dig som är
sugen på att sporta.
Skellefteå Bike Arena. Gillar du utmaningar med
cykel får du inte missa en av Skandinaviens största
cykelparker ett stenkast från centrum. På toppen av Vitberget ligger Skellefteå Bike Arena som
innefattar en stor pump track, skills loop, dirt track
samt tre fina MTB-slingor med broar och träkonstruktioner snyggt integrerade i naturen. Parken
erbjuder varierande svårighetsgrader så att såväl
nybörjaren som den erfarne cyklisten ska kunna
hitta utmaningar på rätt nivå.
Skateparken. Folkparkens aktivitetspark är ett
populärt tillhåll för barn och ungdomar som gillar
skate, inlines, kickbike och cykel. Parken bjuder
på en stor bowl, vertikalvägg, snakerun samt en
streetyta.
Streetbasket, beachvolley och klättring. På Folkparksområdet i Skellefteå myllrar det av aktiviteter.
Här finns planer där du kan utmana dina vänner i
beachvolley och streetbasket – dessutom kan du
testa att bestiga Klättringssvampen.
Allt från fotboll till taekwondo. Skellefteås föreningsliv sysselsätter tusentals barn och ungdomar.
Fotboll, ridning och innebandy hör till de allra
största, men även sporter som ishockey och taekwondo är framgångsrika.
Golfklubben. Skellefteå Golfklubb, fem kilometer
från centrum, är en av världens nordligaste 27-hålsanläggningar. Sommartid kan du spela dygnet runt!
Discgolf. Banan i Bergsbyn är i absolut världsklass,
med 29 utmanande hål samt café, övernattningsmöjligheter, putting green och uthyrning av discar.
Gokart. Skellefteå Karting Arena är en toppmodern
anläggning med både hyrkart och egen bana för de
minsta.
Ridhus.Det finns många ridhus, hästklubbar och
föreningar i Skellefteå då intresset för hästar är
stort. Skellefteå Ridklubb ligger i centrala Skellefteå
och är en av landets största ridskolor med allt från
kurser och träningar, tävlingar och drop-in-ridning
till privatlektioner och ridläger. Dessutom finns
det ridhus i Ersmark och Gummark samt flera
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aktiva ridklubbar, hästföreningar och körsällskap i
kommunen. Upptäck även Skellefteå travskola som
erbjuder utbildningar och aktiviteter inom travsport
för alla åldrar.

Nå världen från din flygplats
Skellefteå Airport.Flygplatsen ägs av Skellefteåborna
själva och är en av de tio största i Sverige. Den fyller
en viktig funktion för Skellefteåområdets utveckling
tack vare dagliga avgångar till Stockholm som gör det
möjligt att både jobba söderöver och resa vidare till
andra destinationer. Med ett stort antal charterdestinationer blir Skellefteå dessutom en direktlänk till
omvärlden. En sak till – du parkerar gratis oavsett hur
länge du ska vara borta!

Mysiga marknader
Julmarknad på Nordanå. En vacker julmarknad med
traditionell och genuin julstämning hittar du på Nordanå i början av december. Förutom marknadsstånd
finns också aktiviteter och upplevelser som passar
hela familjen.
Skördemarknad i Lövånger kyrkstad. Traktens odlare fyller borden med godsaker som grönsaker, bröd,
svamp, fisk, sylt och honung på skördemarknaden i
Lövånger kyrkstad.
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Myllrande festivaler
Trästockfestivalen. Sveriges största musikfestival
med fri entré serverar varje sommar livemusik, performance, mat och mycket annat under tre härliga dagar
på Nordanå.
Berättarfestivalen. I en hel vecka går berättandet
som en röd tråd genom alla olika kulturella uttryck: på
teaterscenen, i konsthallen och museisalen, på dansgolvet och musikscenen, i biblioteket och skrivarstugan. Skellefteå har stolt och lite kaxigt utropat sig som
Berättarnas stad med ambitionen att bygga vidare på
traktens tradition av muntligt och litterärt berättande.
Spelfestivalen Nordsken. Med nästan 10 000 kvm
aktiviteter, sjuhundra datorplatser och uppemot tjugotusen deltagare över tre dagar är Nordsken norra
Skandinaviens klart största spelevent. Festivalen
lockar besökare i alla åldrar med intresse för tv-spel,
rollspel, kortspel, brädspel, figurspel, lajv och E-sport.
Burträsksvängen. I natursköna omgivningar arrangeras Burträsksvängen med mängder av musik.
Under festivalen blandas konserter med band och
vissångare med spelmansstämma, barnaktiviteter
och mycket mer.

Spännande tävlingar

Matturen. Mitt i skördemånaden augusti öppnar
gårdar runt Bureå, Lövånger, Kåge och Burträsk upp
dörrarna för allmänheten. Tanken är att besökare ska
upptäcka det fantastiska utbudet av lokalproducerad
mat i regionen.

Vintersim med stor prestige. Skandinaviska Mästerskapet i vintersim genomförs sedan 2012 i en uppsågad vak i älven mitt inne i Skellefteå. Den populära
tävlingen arrangeras av ”Mörkrets och kylans glada
vänner” – en grupp människor som vill hylla de mörka
perioderna i norra Norrland.

Kyrkhelgen i Bonnstan. Kyrkhelgen är en gammal
tradition som fortfarande lever kvar bland Bonnstans
kammare. Numera är huvudattraktionen inte längre
kyrkan utan spelmansstämman och de konstnärer
och hantverkare som säljer sina alster.

Skellefteå Beach Soccer. Skellefteå Beach Soccer är
en av Sveriges största beachturneringar i strandfotboll. Cupen lockar tusentals besökare varje sommar
till Bovikens havsbad och är en strandfest för alla som
gillar fotboll, sommar och strand.

Genuint och lokalt. Under sommaren kryllar det av
trevliga utflyktsmål runt om i kommunen – allt från
mysiga caféer och bagerier till loppisar och hantverksbutiker. Ta en sightseeing och upptäck alla
smultronställen på landsbygden, i de mindre orterna
och inne i staden.

Broarna runt. Det klassiska loppet ”Broarna runt”
anordnas varje vår av Skellefteå AIK Friidrottsklubb
– en tradition sedan 1965. Promenera eller jogga den
vackra sträckan mellan Skellefteås broar i eget tempo
eller tävla mot andra Skelleftebor.

Vill du veta ännu
mer om hur det
är i Skellefteå?
Kontakta oss

Hör gärna av dig till vår Inflyttarservice så svarar vi på dina frågor.
Tel: 0910-73 50 00, tryck 4.
Mån–fre 07.00–17:00.
E-post: contact@skelleftea.se
Besöksadress: Trädgårdsgatan 6, entréplan Stadshuset
Följ oss: Facebook, Instagram och Youtube. Sök på skellefteasweden.

Kolla in vår film My Home Town!
Scanna in QR-koden och se filmen.

Flytta hit!
Scanna in QR-koden och läs mer om varför
en flytt till Skellefteå är ett bra beslut.
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www.skelleftea.se/flyttahit

