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Härnösand och kommunikationerna

I Härnösands kommun lever invånarna
”det nära livet”. Vi har nära till arbete och
fritidsaktiviteter, till stadens utbud och till
naturen. Det är också nära mellan
människorna. En känsla av att ”ingenting är
omöjligt, tillsammans klarar vi det”, skapar
utveckling i form av nya varor, tjänster och
näringar. Härnösandsborna är stolta
ambassadörer för Härnösand och
kommunens nyskapande samverkan och
dialog med medborgarna och näringslivet är
en förebild för övriga landet. Härnösands
kommun erbjuder samtliga invånare hög
livskvalitet genom livets alla skeden. En
kvalitativ vård, skola och omsorg ger
invånarna en bra uppväxt och en trygg
ålderdom.

Härnösand ligger strategiskt, mitt i en stor
arbetsmarknadsregion som sträcker sig från
Umeå i norr till Gävle i söder. Tack vare den
utbyggda järnvägen är pendlingstiderna goda
även på långa avstånd. Detta attraherar
många att bosätta sig i Härnösands tätort
eller på den omgivande landsbygden. Den
nya sträckningen av E4 utanför centrala
Härnösand minskar miljöbelastningen och
minimerar transporterna av miljöfarligt gods
genom tätbebyggda områden. Närheten till
flyget innebär att vi aktivt kan delta i det
internationella samarbetet. Ett förbättrat
vägnät och ett ökat underhåll innebär en
positiv utveckling för landsbygden. Ett väl
utbyggt gång- och cykelvägnät ger utmärkta
möjligheter att gå eller cykla till jobb och
skolor. Många kan även ta båten.

Härnösand och havet

Vattnet är en av Härnösands kommuns
största tillgångar. Den goda tillgången på
kust och strandnära områden i hela
kommunen ger möjlighet till både attraktiva
boenden och ett vattennära friluftsliv. I
centrum utvecklas kajområdena och
gästhamnarna i samklang med de anrika
gamla byggnaderna. Det ger en livlig och
stadsnära maritim miljö som lockar många
besökare, inte minst båtturister. Härnösands
hamn skapar många intressanta verksam
heter och är en av de ledande på gods- och
persontransporter över Bottenhavet.

Härnösand och arbetslivet

Härnösands kommun är ett kraftfullt
administrativt centrum för hela norra
Sverige. Härnösand är också den kommun i
regionen där näringslivsklimat och
nyföretagande har utvecklats mest. Offentlig
förvaltning kompletteras med flera, nya
slagkraftiga och kreativa näringar som
skapar utveckling, både i tätorten och på
landsbygden. Tillsammans med grann
kommunerna är Härnösand ett ledande
centrum kring utbildning, forskning och
tjänster när det gäller samhällsstörningar och
allvarliga kriser.

Kommunen har tillsammans med
näringslivet skapat nya mötesplatser där
olika näringar kan mötas och samarbeta.
Sammantaget har kommunen en varierad
och stabil arbetsmarknad.

Kommunen har flera mycket intressanta
natur- och kulturmiljöer som vidareutvecklas
i aktiv dialog med medborgarna. Många av
våra naturvärden paketeras tillsammans med
andra kulturyttringar, som till exempel teater
och dans, för att skapa mervärden.

Härnösand och det livslånga lärandet

Härnösand bygger vidare på sin långa
tradition som utbildningsstad och ligger i
framkant när det gäller den pedagogiska
utvecklingen. Begreppet ”det livslånga
lärandet” har en central plats inom
kommunens alla skolor liksom inom
folkbildning och våra viktiga special
pedagogiska verksamheter. Mittuniversitetet
och Härnösands kommun driver tillsammans
utvecklingen för att hitta nya modeller för
lärande och undervisning, anpassade efter
olika människors verklighet.
Mittuniversitetet har en stark position i både
Sverige och världen med flera nya
forskarutbildningar. Härnösands kommun
erbjuder en god lärandemiljö och har hög
uppfyllelse av de mål som sätts upp inom
skolan.
Härnösand och miljön

Härnösands kommun har en tydlig
miljöprofilering och den ekonomiska
utvecklingen präglas av ekologisk hållbarhet. Kommunen är en av de ledande på
energibesparing och kommunorganisationen
använder i möjligaste mån lokalt
producerade varor och tjänster. Härnösand
ligger långt fram när det gäller utbildning
och utveckling av ny teknik, som till
exempel sol- och vindenergi.
Härnösand och besökarna

Härnösand är en del av destination Höga
Kusten och har en viktig funktion i Höga
Kustensamarbetet. Tillsammans med övriga
kommuner erbjuds ett mycket brett utbud av
aktiviteter och upplevelser.

Härnösand och kulturen

Härnösands traditionellt rika kulturliv står
starkt och fortsätter att utvecklas. Härnösand
har inom Arkiv-Bibliotek-Museiområdet
unika besöksmål i form av Landsarkivet,
Arkivcentrum Nord på Kusthöjden,
Sambiblioteket och Murberget. Speciellt
arkiven har uppmärksammats kraftigt både
nationellt och internationellt. Kulturen har en
viktig social och ekonomisk funktion och
skapar mängder av mötesplatser för
individer, företag och samhälle. Kulturen
ökar inte bara livskvaliteten, utan ger även
arbetstillfällen.
Härnösand och fritiden

I Härnösands kommun är det nära till
naturen, men också till anläggningar och
andra utrymmen för alla de fritidsaktiviteter
som människor ägnar sig åt. Ett rikt och brett
föreningsliv bidrar starkt till att öka
Härnösandsbornas livskvalitet.
Härnösand och världen

Härnösand är känt i både Europa och världen
för sitt internationella arbete. Framför allt
har engagemanget hos kommunens
ungdomar gjort Härnösand till en träffpunkt
för unga från hela världen. Nya kunskaper
och erfarenheter, bland annat via invånare
med utländsk bakgrund, berikar och
utvecklar kommunens internationella arbete
och kontakter.
Härnösand den 30 mars 2009
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