Et historisk sted med nye muligheter
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Sentral og mangfoldig

Kvaliteter som gode oppvekstsvilkår, vakker natur,
rikt kulturliv og varierte fritidsaktiviteter, gjør
Alstahaug til en attraktiv kommune å stifte familie i,
etablere virksomhet i, eller bare besøke.
Alstahaug – en mangfoldig kommune
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Alstahaug er en øykommune på Helgelandskysten med
rundt 7500 innbyggere. Kommunesenteret Sandnessjøen er et naturlig knutepunkt for kommunikasjon på
Ytre Helgeland, der det stadig voksende næringslivet
bidrar til et variert og spennende arbeidsmarked.

Bo ved hav og fjell

En god start for barn og unge
Foruten full barnehagedekning i hele kommunen, har
Alstahaug sentrumsskoler og distriktskoler. I tillegg har de
ulike grendene et allsidig fritidstilbud med særlig vekt på
barn og unge.
Alstahaug – en god kommune å vokse opp i
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Regionsenter
Attraktive bolig- og hyttetomter
God barnehagedekning
Kulturbadet
Kulturskole
Teaterverksted
Rikt og variert foreningsliv
Aktivt idrettsmiljø
Unike naturopplevelser
Scann koden og
kom direkte til vår
hjemmeside
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Alstahaug har mye å tilby til de som ønsker å bosette seg
på Ytre Helgeland. Her finner du rikt kulturliv og historie,
vakker natur, tomter, samt en aktiv fritid med lag og
foreninger.

Rik på kultur og historie
Vikingtiden
Skiløperen på helleristningsfeltet på Tro er verdensberømt. De mest kjente navnene fra vikingtiden er
Sigrid på Sandnes, Øyvind Skaldespiller og Hårek på
Tjøtta. På Sandnes er det gjort arkeologiske funn av
deler av et langhus fra 1100-tallet. Et langhus er i dag
oppført her, og utgjør rammen rundt Vikingsenteret på
Helgeland. Kongshaugen på Alstahaug som er
Nordlands største gravhaug, er også verdt et besøk.
I tillegg har vi en rekke krigskulturminner i området,
blant annet krigskirkegården på Tjøtta.

Petter Dass
Alstahaug er kanskje aller mest kjent som hjemstedet
til Petter Dass – dikterpresten som hadde sitt virke
mellom 1689 og 1707. Ved Petter Dass-museet på
Alstahaug kan du oppleve natur, kultur og moderne
arkitektur i samspill.
Mange arrangementer
Det rike kulturlivet i Alstahaug er preget av et glødende
folkelig engasjement og en rekke spennende
arrangementer: Petter Dass-dagene, Nord-Norges
største båtmesse, landbruksutstillingen Horva, VM i
krabbefiske, Alstahaug-maraton og andre store idrettsarrangementer. Ildsjelene er mange og mangfoldet
enda større, men vi har plass til enda flere!
Alstahaug – stor aktivitet året rundt
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Alstahaug har en historie som strekker seg langt tilbake
i tid.

Det vakre landskapet i Alstahaug favner alt fra
majestetiske høyfjell til lun skjærgård, som
inviterer til flotte friluftsopplevelser hele året.
I Alstahaug finner du blant annet en av Norges
vakreste naturperler – fjellrekken De Syv Søstre
– og en av landets flotteste kystlinjer.
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Vill og vennlig

Den varierte naturen i Alstahaug danner rammen
for et vidt spekter av aktiviteter og opplevelser.
Toppturer, øyhopping, kajakkpadling, sykling,
fotturer, jakt og fiske. Mulighetene er like mange
som naturen er vakker og variert.
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Alstahaug – vakkert og variert

En aktiv og kulturell fritid

I Kulturbadet, regionens storstue, finner du svømmehall,
kino, bibliotek, scene, galleri, øvingsrom, teaterverksted,
kulturskole, frivilligsentral og turistinformasjon.
Kort sagt – Alstahaug har tilbud til de fleste!
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Alstahaug – enkelt å fylle fritiden
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Ønsker du en aktiv fritid? I Alstahaug finner du en rekke
lag, foreninger og organisasjoner som dekker de fleste
interesser og hobbyer. Ulike kor, korps samt idrettslag og
idrettshaller er bare noe av det som bidrar til de mange,
allsidige aktivitetene i nærmiljøet. Kulturskolen underviser i kunstformer som musikk, dans og teater.

Næring og infrastruktur

Foto: News on request

Et naturlig knutepunkt
Sandnessjøen er kommunesenteret
i Alstahaug, og er et naturlig knutepunkt for bo- og arbeidsregionen
Ytre Helgeland. Daglige anløp av
buss, ferje, hurtigbåt, hurtigrute
og fly gjør det enkelt å komme seg
til og fra Alstahaug – uansett hvor
reisen går. Sandnessjøen er porten
til Helgelandskysten.

Sandnessjøen er i dag regionhavn,
og har landsdelens korteste seilingsavstander til Norskehavet Nord, og
er dermed et foretrukket og viktig
knutepunkt for petroleumsindustrien.
Helgelandsbrua, med sine 1065
meter, forbinder Alstahaug med
nabokommunen Leirfjord. Brua
krysser Leirfjorden mellom
fastlandet og øya Alsten, og gir
Sandnessjøen fergefri fastlandsforbindelse. Helgelandsbrua har
blitt kåret til Norges vakreste bru
av Teknisk Ukeblad sine lesere.

• Knutepunkt for gods- og
persontrafikk
• God tilgang på næringsområder
med infrastruktur
• Variert arbeidsliv
• Handelssentrum for regionen
• Oljebase for Norskehavet
• Helgelands beste drikkevann
• Sykehus beliggende i
Sandnessjøen sentrum

Scann koden og
kom direkte til vår
hjemmeside

Alstahaug – midt i smørøyet
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Med et næringsliv i kontinuerlig
utvikling tilbyr Alstahaug et variert
arbeidsliv og mange næringsområder. Som handelssentrum for
regionen, er kommunen et naturlig
knutepunkt, og vi ønsker å tilrettelegge for deg som ønsker å starte
virksomhet. Her finner du også
spennende muligheter som jobbsøker.

Alstahaug er en kommune med variert arbeidsliv. Her
finner du moderne arbeidsplasser innen offshore og
servicenæringer, samtidig som det er en kommune med
lange tradisjoner innen primærnæringer som landbruk
og havbruk. Kommunen har også en viktig posisjon som
forsyningsbase til petroleumsindustrien.
Sandnessjøen er Nordlands oljehovedstad med oljefelt
som Norne, Skarv og Aasta Hansteen. På Horvnes og
Strendene finner du i dag et stort antall bedrifter som
har spesialisert seg på skreddersydde leveranser til
produsenter av olje og gass. Mekanisk industri,
subseasenter, logistikk og service er bare noe av det
som utgjør mangfoldet her.
Videre tilbyr Alstahaug god tilgang på næringsområder
og er et handelssentrum for regionen. Dessuten finner
du Helgelands beste drikkevann her.
Alstahaug – en fremtidsrettet kommune
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Økt vekst, nye muligheter

Enklere etablering
Planlegger du å starte bedrift, har Alstahaug
kommune i dag rundt 2000 dekar regulert som
næringsareal. Området har gunstig beliggenhet
med nærhet til alle kommunikasjoner og et bredt
kompetansemiljø.

Foretrekker du å bo sentralt? Eller i mer landlige
omgivelser? I enebolig eller leilighet? Uansett
behov eller ønsker, har du tilgang på tomter og
boliger i attraktive nabolag i alle deler av
kommunen, med kort avstand til barnehage,
skole og fritidsaktiviteter.
Alstahaug – starten på noe nytt og
spennende

Kompetanse
Kompetanse er et viktig satsningsområde for kommunen. Vi jobber for
relevante utdanningstilbud innen både
videregående og høyere utdanning.
Det foregår også et utstrakt samarbeid
mellom næringslivet og kompetansetilbyderne.

To av tilbudene, ambulansefag og
brønnteknikk, rekrutterer elever fra
hele Nordland. Skolen forbereder et
TAF- tilbud som gir fagbrev og
studiekompetanse rettet mot den
marine næringen, som er i sterk vekst
på Helgeland.

Sandnessjøen videregående skole
Sandnessjøen videregående skole gir et
bredt opplæringstilbud med god balanse
mellom yrkesfag og studieforberedende
tilbud, som er i samsvar med næringslivets og samfunnets faglige behov.
Skolen har åtte utdanningsprogram:
Studiespesialisering, idrettsfag, elektrofag, teknikk og industriell produksjon,
service og samferdsel, helse og
oppvekstfag, design og håndverk, samt
påbygging.

Høyere utdanning
Alstahaug kommune tilbyr også en
rekke desentraliserte tilbud innen høyere
utdanning. Fag som kan nevnes er
sykepleie, økonomi, ledelse, logistikk
m.fl. Etter- og videreutdanning, samt
fjernundervisning, er også en del av
kommunens utdanningstilbud.
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• Sandnessjøen
videregående skole:
www.sandnessjoen.vgs.no
• Regionalt Studiesenter:
www.rkkyh.no
• Nord Universitet:
www.nord.no
• Norsk institutt for 		
bioøkonomi:
www.nibio.no
• LetSea AS,
marin forskning:
www.letsea.no
• Distriktssenteret:
www.distriktssenteret.no

Alstahaug - utvikling i fokus

Takk til våre samarbeidspartnere

AS

Tlf. 75 04 64 46 (08–16) • E-post: post@ssj-vaktselskap.no • www.ssj-vaktselskap.no

Mosjøen Regnskapskontor avd. Mosjøen
Tordenskjoldsgate 20, 8656 Mosjøen
Tlf. 75 11 36 80 - E-post: mosjoen@regnskapskontor.no
Mosjøen regnskapskontor avd. Sandnessjøen
Skansen Kjøpesenter, Sjøbergsgt. 23, 8805 Sandnessjøen
Tlf. 75 07 60 60 - E-post: mosjoen@regnskapskontor.no

Vaktsentral: 96 04 09 04 (hele døgnet)

LEDER:

Det er ikke

fremmedkar
er vi snakk

er om –

M/S "Gamle Helgeland»
Helgelandscruise
booking tlf. 482 79 401
post@helgelandscruise.com

Lokalavisa for
Ytre Helgeland

05. – 06.

februar

2010 |
Årgang

107 |
Løssalg

kr 20,-

| Nr. 15

vi er alle

helgelendin
ger.

PÅ KYST

Ny Golf
stv.

Fra kr.

– Sandn
er et ideeessjøen
lt sted

Fransk seile

HELG, SIDE

r har hold

t samme hav

n i flere mån

eder

SPORT, SIDE

– Komm
er
nattuglene
?

Sandnessj
(leder Line øen ungdoms
aldri om Sørra, bildet) klubb
nattuglen
vet
e kommer.

REPORTASJ

E, SIDE 8-9

:

13-15

– Vi vil ha
lokal
verdiskapni
Olje- og
ng
energimin

Riis-Johan
isterTerje
politisk sen lover fortsatt
trykk for
ninger i
nord: – å få ringvirkFor meg
riktsutvikl
er disting et hedersord
.

NYHETER,

:

– Jeg
er ikke
arroga
nt

Anker tap
hallsøksmåetter
l

Nesna flerbruksh
bestemt
all A/L har
målet de seg for å anke
søksEntreprentapte mot Lønnheim
ør.

Kraftig
kritikk mot
Alstahau
g-ordfør
Sørra da
er
han sa nei Stig
debatt
til
om et flyplassu
valg.
tNYHETE
R, SIDE
7

00,-

På hjul
i Spania

SISTE SIDE

Han bruker
seile. Siden livet på å
i høst
franske
Jérôme har
Ducrot
(75) ankret
opp i Sandnessjøe
n.
– Jeg elsker
stedet.
Havna er
mye å se så livlig. Det er
på her, sier
han.

241.5

N 1904

NYHETER,

debatt

«Kommu
nene lokalt
må sikre
at bolystmidler kommer
hit.»
SETT UTENFR
A,
SIDE 16-17

10
Years

Moderne konferansehotell på Helgelandskysten!
Midt i Sandnessjøen sentrum, samlokalisert med Kulturbadet i Sandnessjøen med kino,
kulturscene, badeland, bibliotek og turistinformasjon. Bo hos oss i naturskjønne omgivelser
og besøk restauranten vår der du finner lokal mat og drikke på menyen.
Velkommen!
Scandic Syv Søstre
Torolv Kveldulvsons gate 16, 8800 Sandnessjøen
www.scandichotels.no/syvsostre
syvsostre@scandichotels.com • +47 75 06 50 00
Facebook – Instagram
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E-post: post@alstahaug.kommune.no
Tlf.: 750 750 00
Besøksadresse: Strandgata 52, 8800 Sandnessjøen
www.alstahaug.kommune.no

