
Ett enklare liv



Välkommen till Ovanåkers kommun  
– Edsbyn och Alfta
Välkommen till Ovanåkers kommun i södra Hälsingland. Här finns det 
mesta runt knuten och alla möjligheter att hitta sitt eget smultronställe.  

Här är det tryggt att bo, vi har skolor som är bland de bästa i landet och ett rikt föreningsliv. 
Här finns även ett unikt och varierande kulturliv innehållande bland annat Hälsingegårdar 
som finns med på UNESCO:s världsarvslista.
Ovanåker är en industrikommun med inriktning främst på trä- och metallindustrin. Här 
hittar du bland annat en av landets största fönstertillverkare med ca 800 anställda men även 
ett företag som producerar kontorsmöbler och företag inom teknik- och robotindustrin. I 
Svenskt Näringslivs årliga ranking har Ovanåker förbättrat företagsklimatet sex år i rad och 
har i skrivande stund det bästa klimatet i Hälsingland.
I Ovanåker startas det många nya småföretag varje år. Såväl kommunen som våra företag 
har stort behov av att rekrytera nya medarbetare under de kommande åren. 
Vårt kommunala bostadsbolag bygger nya attraktiva boenden i tätorterna Edsbyn och Alfta 
för att matcha efterfrågan på fler bostäder.
Varmt välkommen till oss!
– Christer Engström, kommunchef

Foto i broschyren: Christian Olars, Maria G Nilsson, Thomas Lundman, Natxo Rodriguez, Kristina 
Eriksson, Svenska Fönster, Edsbyn kontorsmöbler, Christer Lindberg.



Unika Hälsingegårdar – Sveriges 15:e världsarv!
Hälsingegårdar blev 2012 ett av Sveriges världsarv, ut-
sett av UNESCO som ett viktigt kulturarv.
Bönderna i Hälsingland byggde stora och ståtliga gårdar 
med fler och större rum för fest än bönder gjorde någon 
annanstans i världen. Rummen smyckades med unika 
målningar. Det finns sju gårdar i landskapet utvalda för 
att representera och förklara världsarvet. Två av dem, 
Jon-Lars och Pallars finns i Ovanåkers kommun. 

Gårdarna ligger efter Stora Hälsingegårdars väg, tu-
ristvägen mellan Alfta och Edsbyn. Vägen slingrar sig 
genom ett tusenårigt kulturlandskap med de största häl-
singegårdarna, ståtligaste förstukvistarna och interiörer 
med överdådigt måleri. Längs vägen finns flera gårdar 
som erbjuder visningar varje dag under sommaren. 
Välkommen!



”Tid är det mest dyrbara vi har!”
Christian och Elin Olars bor i Edsbyn med 
sina tre barn. Friluftslivet är en viktig del i 
deras vardag.  
 –Vi uppskattar att vi enkelt kan komma ut  
i naturen efter en arbetsdag, säger Elin. 

Elin arbetar heltid som förpackningsingenjör på företa-
get NEFAB, på fritiden driver hon företaget  
Designproduktion tillsammans med sin man och  
designar barnkläder åt ett internationellt känt barn- 
klädesmärke. Dessutom driver paret bloggen aktivtfa-
miljeliv.se tillsammans. Christian arbetar som metod- 
och kvalitetsutvecklare på Ovanåkers kommun. Frilufts-
livet präglar hela familjen och på sin fritid fotograferar 
Christian mycket: 
 –Det blir mycket friluftsliv på våra foton. Jag vill lära 
mina barn att tycka om att vara utomhus, leva aktiva liv, 
uppskatta och ta tillvara på allt det vackra i naturen och 
att leva på ett hållbart sätt. Att leva och bo på ett ställe 
som har nära till allt vi uppskattar är viktigt för mig och 
min familj. 

En fråga som många säkert ställer sig är: Hur hinner ni 
med allt?
–Det är närheten som är den avgörande faktorn. Det tar 
5 minuter för mig att ta mig till förskolan för att hämta 
barnen, sedan är det bara hem och byta om och fem mi-
nuter efter att barnen är klädda kan vi åka skidor eller 
vandra i skogen. Det som tar längst tid är nog att klä bar-
nen, säger Christian med ett skratt. 
Slutligen konstaterar Elin och Christian att tid är det 
mest värdefulla vi har och att närheten är något dyrbart 
och exklusivt. 
–För oss innebär närheten fantastiska möjligheter att 
vara tillsammans som familj och leva det aktiva familje-
liv som vi vill leva. För oss är det enkelt och okomplice-
rat att leva här, vi behöver inte slösa bort vår dyrbara tid 
utan vi kan använda den till de saker som vi tycker om 
och som är betydelsefulla och viktiga. För oss är närhe-
ten och enkelheten det exklusiva, konstaterar Elin och 
Christian.

Rum för stora idéer
Arbetsplatser, förvaring, kontorsstolar, soffor, 
besöksstolar, belysning, mattor, ljudabsorbenter 
och mycket mer.  
Vi på Senab är din kunskapspartner genom 
hela processen och koordinerar allt fram till 
färdig leverans. 

Inredning för kontor och offentlig miljö

Kontakt: 
Hans-Arne Jansson 
hajen@senab.com 
Tel: 070-587 9015 
Karlsvägen 2, Edsbyn 
www.senab.com



Alfta-Edsbyns Fastighets AB – Box 80, 828 22 Edsbyn – Besöksadress Bornvägen 2, Alfta – info@aefab.se – www.aefab.se

En mysig etta när du nyss flyttat hemifrån – eller en ljus 
och öppen trea när du bestämt dig för att sälja villan och 
bo lite bekvämare? Hos oss finns lägenheter som passar 
alla tider i livet och vi vill gärna vara ditt första val när 

du överväger att bo i hyresrätt i Alfta och Edsbyn.
Att erbjuda en bra boendestandard och god service till 

alla våra hyresgäster är viktigt för oss.  
Vi vill att alla ska trivas!

Ställ dig i vår bostadskö redan i dag!



handelsbanken.se/edsbyn
handelsbanken.se/alfta

Personlig rådgivning  
i Ovanåker. 
Vi är en lokal bank som tar lokala beslut och kan trakten väl.  
Varmt välkommen till våra kontor i Edsbyn och Alfta. 

"Bandygymnasiet är ett  
av Sveriges bästa!"



LOKAL TEKNIKLEVERANTÖR MED BRED KOMPETENS

Elinstallationer

Industriberedskap

Ställverk

Industriell automation

Fiber  & datanät

Larm
Brand- & inbrottslarm
Larmsändare
Passagesystem
Kameraövervakning

Vi finns även i Bollnäs, 0278-63 63 70 och Hudiksvall, 0650-768 40
www.elektra.se

Välkommen att kontakta oss i Edsbyn! Tfn 0271-274 00

Engagerad och utbildad lärarkår lyfter skolan
De senaste årens satsningar på skolan har gett goda resultat. Mellan åren 2015 och 2017 
klättrade Ovanåkers kommun drygt 150 placeringar till en tredjeplats i Lärarförbundets  
undersökning Bästa skolkommun. 

Vi har hög andel behöriga och friska lärare, trygga elever och stor stolthet för vår skola. 94 % av skolans personal 
rekommenderar sin arbetsplats till andra. 
Voxnadalens gymnasium har sex nationella program och en Bandyakademi (bandygymnasiet) som är en av Sve-
riges bästa. Gymnasiet, likväl som grundskolorna, satsar på trygghet och kunskap, vilket har lett till goda resul-
tat. En hög andel elever får examensbevis och behörighet till att läsa vidare.



Ansvar för:
Räddningstjänst, krisberedskap och säkerhet,
alkoholhandläggning, förvaltarskap/Godman.

www.kfsh.se

En av Sveriges tryggaste kommuner
Ovanåker är en av Sveriges tryg-
gaste kommuner. Det visar mät-
ningar bland både unga och vux-
na, få invånare väljer att stanna 
inne bara för att det är mörkt ute. 

I ett flertal trygghetsmätningar där syftet 
är att ta reda på allmänhetens erfarenheter 
och upplevelser av brott och trygghet har 
Ovanåkers kommun mycket positiva siff-
ror. Att känna sig trygg innebär en frihet 
för medborgarna och det är viktigt ur ett 
folkhälsoperspektiv. Trygghet kan inne-
bära att kunna vistas i sin omgivning utan 
att känna ängslan. Brottsstatistiken i vår 

kommun vittnar också om att siffrorna för 
den faktiska och den upplevda tryggheten 
är överensstämmande.
 –Eftersom vi vill att vår kommun ska fort-
sätta vara en av landets tryggaste platser 
att bo på satsar vi på ett brett utbud av 
förebyggande insatser. Vi arbetar med före-
byggande aktiviteter inom områdena alko-
hol, narkotika, dopning och tobak. Arbete 
med delaktighet och inflytande samt barns 
och ungas hälsa pågår kontinuerligt. Vårt 
arbete ger goda resultat så det kommer vi 
att fortsätta med, säger folkhälsoutvecklare 
Ulla-Marie Nilsson.   

www.hotelledsbyn.se



WE MAKE MACHINES

SMART,  
SAFE &
PRODUCTIVE
CrossControl utvecklar och tillverkar avancerade 
elektronikprodukter för styrning av arbetsfordon. Från vår 
anläggning i Alfta levererar vi till maskintillverkare över hela 
världen, t.ex. Atlas Copco, Caterpillar, Cargotec, John Deere 
och Krone.

Vi växer stadigt och kan erbjuda utvecklande karriärer inom 
elektronik- och programvaruutveckling, globalt inköp, logistik, 
produktionsteknik och produktion. www.crosscontrol.com

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun  
– tillgänglighet för alla
Drygt var fjärde invånare i Ovanåkers 
kommun är 65 år eller äldre. Därför job-
bar vi inom kommunen för att de äldre 
ska få både god service och god  
levnadsstandard.

Verksamheterna bygger på respekt för människors 
självbestämmanderätt och integritet, där insat-
serna utgår från var och ens behov, resurser och 
förutsättningar.
Ovanåkers kommun erbjuder hemtjänst och sär-
skilda boenden i både Edsbyn och Alfta. Målsätt-
ningen är att den som är i behov av hjälp ska ha 
trygghet och ett bra liv. Vi erbjuder en värdighets-

garanti, där den enskilde ska erbjudas möjlighet 
att få kunskap om vad hon eller han kan förvänta 
sig av oss i kommunen. Vi är även till för den an-
hörige och närstående för råd och stöd.
Socialförvaltningen finns till för dig, gammal eller 
ung. Vi tillhandahåller så väl socialt stöd, stöd och 
hjälp till unga och familjer, som olika former av 
stöd till dig som har en funktionsnedsättning. För 
oss är tillgänglighet ett grundbegrepp, en förut-
sättning för att alla kommunens invånare ska kun-
na delta i samhällslivet på jämlika villkor.



Rikt kultur- och friluftsliv
Ovanåker är en naturskön kommun med tydligt 
växlande årstider. Vintrarna är ofta snörika och 
lockar till skidåkning, och under sommarhalvåret är 
den grönskande naturen utmärkt för utomhus- 
aktiviteter och friluftsliv. 
Dessutom sätter våra världsunika Hälsingegårdar 
sin alldeles speciella prägel på landskapet, sommar 
som vinter. Här finns också ett starkt föreningsliv 
och idrotten blomstrar året runt. Sporter som ban-
dy, orientering och cykling har många utövare – 
bara för att nämna några. 

Här finns något för alla som tycker om att vara 
aktiva, både utomhus och inomhus. Här finns frisk-
vårdsanläggningar, simhallar och flera fina badplat-
ser. 
För den som föredrar att fördjupa sig i kulturlivet 
finns här förutom Hälsingegårdarna flera museum 
och bibliotek. Eller varför inte kombinera kultur 
och motion genom Hälsingegårdarsstafetten? En 
löparfest för alla nivåer efter kulturmärkta Stora 
Hälsingegårdars väg.  

Ett företag i PARS-Gruppen

ACAB tillverkar komplexa och medel-
tunga mekaniska plåtkonstruktioner. 
Fokus ligger på avancerad svetsning 
och maskinbearbetning.

facebook.com/alftacomponent
www.pars.se



VI SÄTTER EDSBYN  
PÅ KARTAN

Med rötterna i starka hantverkstraditioner möblerar  
Edsbyn sedan 1899 Sverige och världen. Tillsammans med 

ledande skandinaviska formgivare levererar vi design med hög 
kvalité och funktion för arbetsplatser och offentliga rum.

Se våra lediga tjänster på edsbyn.com 
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Kontakta oss
Ovanåkers kommun 
Långgatan 24 
828 80 Edsbyn

Växel: 0271-570 00 
kommun@ovanaker.se 
www.ovanaker.se


