


Vision 2031



Bakgrund
Framtagandet av visionen vilar på ett stort arbete med 

över hundra invånare involverade i såväl omvärldsanalys 

som inriktning. Arbetet bakom beskrivs i dokumentet 

”analys och omvärld”.  

Som en del i arbetet processades ett antal 

framgångsfaktorer fram: läge och livsmiljö, kultur och 

fritid, infrastruktur, hållbarhet samt företagsklimat. 



Nordmaling är…  

 - Nära havet 

 - Nära naturen 

 - Nära städer 

 - Nära varandra

Visionen



”Nordmaling 
är nära”

Kultur & Fritid

HållbarhetInfrastruktur

Läge & 
livsmiljö Företagsklimat



2031 är Nordmaling kommunen med en 
fantastisk livsmiljö där invånare känner 
närhet till alla beslut…

…där en aktiv och inkluderande fritid finns Nära alla invånare 

…där digitaliseringen för oss Nära omvärlden   

…där föreningsliv och attraktiva mötesplatser för oss Nära varandra      

…där det lokala och närproducerade skapar en hållbar arbetsmarknad Nära oss    

…där infrastrukturen låter världen komma Nära Nordmaling   

…där utbudet av restaurang och handel finns Nära invånaren   

…där olikhet är en styrka som bygger Närhet till varandra   

…där centralort och landsbygd är Nära varandra 

…där livsvillkor som främjar hälsa finns Nära invånare



Läge & livsmiljö
Nordmaling är en växande kommun som ligger 

fantastiskt vackert vid havet, med älvar, sjöar, 

skog och goda pendlingsmöjligheter.  

Tillgång till handel, service och god kommunal 

verksamhet ger en exklusiv tillgänglig livsmiljö 

för boende och besökare.



Kultur & Fritid
Det aktiva kultur- och föreningslivet, 

drivet av engagerade invånare, 

bidrar till att skapa attraktivitet för 

både boende och besökare. 

Året runt erbjuder kultur- och 

fritidsutbudet något för olika åldrar 

och intressen.



Infrastruktur
Nordmaling är centralt beläget med välutbyggd 

infrastruktur. Arbetsmarknadsregionens 

utveckling och kompetensförsörjning har 

fördelar av de många olika pendlings-

möjligheter som erbjuds.  

Godsterminalen som ansluter till Botniabanan 

knyter samman internationella transporter på 

väg, järnväg och till havs. En väl utbyggd 

infrastruktur skapar möjligheter att bo och 

verka i hela kommunen.



Hållbarhet 
Vi bygger en hållbar framtid som 

möjliggör utveckling med hänsyn 

till sociala, ekonomiska och 

miljömässiga perspektiv.



Företagsklimat
Det goda företagsklimatet gör det enkelt att 

starta, driva och utveckla framgångsrika företag. 

 

 I Nordmalings kommun finns det möjligheter för 

entreprenörer att förverkliga sina idéer och 

drömmar. Ett ökat företagande leder till fler 

invånare i arbete och inflyttning.




