Foto: Siv Bårdsen

Nord-Norges
høyeste fjell
Oksskolten
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Velkommen til Hemnes og Helgeland

Hemnes kommune
- midt på Helgeland,

Polarsirkelen

midt i Norge

Mo i Rana

Hemnesberget

Finneidfjord

Bjerka
Korgen

Sandnessjøen
Okstindan

Sverige

Korgfjellet

Bleikvasslia
Mosjøen
Røssvatnet

Avstander fra Korgen
Bleikvasslia 		
Hemnesberget 		
Mo i Rana 		
Mosjøen 		
Sandnessjøen 		
Polarsirkelen
Bodø		
Trondheim

20 km
30 km
40 km
50 km
70 km
120 km
270 km
440 km

Kontakt oss:
Hemnes kommune
Sentrumsveien 1, 8646 Korgen
Telefon: 75 19 70 00
E-post: postmottak@hemnes.kommune.no
www.hemnes.kommune.no
www.visitokstindan.com
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Velkommen

- til deg som vil bo her, skape næring eller besøke oss
I Hemnes er vi rundt 4.500 innbyggere godt fordelt
mellom frodig landsbygd, vakre dalstrøk og de fem
tettstedene Hemnesberget, Finneidfjord, Bjerka,
Bleikvasslia og Korgen.
Hos oss finner du et variert næringsliv med blant annet
kreative kultur- og opplevelsesbedrifter, båt- møbelog vindusfabrikker, aktive bønder, slakteri og en stor
kraftproduksjon.
Mange beskriver oss som «kulturkommunen» på Helgeland,
og vi har mange framtredende og profesjonelle kunstnere
og musikere. Om sommeren arrangeres flere store festivaler og spel. Vår samiske identitet setter også farge på
kulturlivet!

Med Nord-Norges høyeste fjell, et stort bremassiv, Norges
nest største innsjø, rike fiskemuligheter og idylliske fjord
armer, byr naturen på unike muligheter for et aktivt friluftsliv.
Hemnes ligger midt på Helgeland med god pendler
avstand til Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Både E6
og jernbane går gjennom kommunen, og det planlegges
storflyplass ved Mo i Rana. Vi har også dypvannskaier og
flere marinaer.
Vi er med andre ord «midt i smørøyet», midt i ren og
fantastisk natur, og vi har god plass til flere!
Bla videre og bli bedre kjent med Hemnes; kommunen
med skaperglede mellom smul sjø og evig snø.

Hjertelig velkommen hit til oss!

Bo landlig
- med nærhet til flere byer
Hemnes er kommunen midt mellom de tre største bykommunene på Helgeland. Vi finner det meste
av det vi trenger lokalt, men kommer oss lett både til Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen for jobb,
shopping og utvida fritidstilbud om vi skulle trenge det...uten rushtrafikk!
Flere tuneller og mange mil med splitter ny E6 har gjort det enda raskere og enda mer behagelig å ta
en svipptur til byen. Vil du reise miljøvennlig, har du også mulighet til å ta både tog og buss.
Dette gir oss en unik mulighet til å bo landlig og likevel ha et stort utvalg av spennende kompetanse
arbeidsplasser og karrieremuligheter å velge mellom. Det gir også gode muligheter for å drive næring
med store deler av Helgeland som nærmarked. Midt på Helgeland, midt i Norge!
Med ny flyplass ved Mo i Rana om noen få år, åpner det seg nye muligheter både for rimeligere og
raskere jobb og fritidsreiser. Vil du ikke feriere langt borte, har du en av Norges mest spennende
regioner å utforske rett utenfor stuedøra. Helgeland er enda en uoppdaget perle for de fleste.
Ønsker du å bli en av oss, finner du mange fine tomter å velge mellom. Ta en titt på våre boligtomter
og næringstomter og ikke nøl med å k ontakte oss om du trenger info og gode råd.

HEMNESBERGET
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BJERKA og FINNEIDFJORD

Tettstedene våre:

BLEIKVASSLIA – fjellbygda ved Villmarksveien og
Okstindan – et eldorado for vinteraktiviteter.

BJERKA – tettstedet midt i kommunen
– ved togstasjon og E6.

KORGEN – kommunesenteret ved Røssåga,
mellom Korgfjellet og Okstindan.

FINNEIDFJORD – bygda mellom to fjorder
et steinkast fra Mo i Rana.

HEMNESBERGET – den kreative festivallandsbyen
ved fjorden.

Den beste
oppvekstkommunen?
I 2019 toppet Hemnes UNICEFS rangering av kvaliteten
i barns oppvekst og levevilkår blant norske kommuner.
Et av kommunens hovedmål er nettopp å være en
kommune med ekstra gode oppvekstsvilkår. Dette
starter allerede med gode tilbud for barn og foreldre på
helsestasjonene.
Alle barnehagene er godkjente Helsefremmende barnehager og Trafikksikre barnehager. Her er alle garantert
barnehageplass gjennom de to hovedopptakene p
 r. år,
og det gis søskenmoderasjon, også for k ombinasjonen
barnehage og SFO.

Prosjekter som Ung i Hemnes og God Oppvekst i Hemnes
involverer både unge og voksne som jobber målretta og på
lag for et enda bedre lokalsamfunn å vokse opp i.
Bygdene våre kjennetegnes av aktive og inkluderende
nærmiljø, hvor fem idrettslag og fire ungdomsklubber, samt et
stort antall lag og foreninger, tilbyr aktiviteter for små og store.

Skolene våre er godt utstyrt for å gjøre ungene klare til å
leve og jobbe i det teknologiske samfunnet, samtidig som
lek og læring gjennom aktiv bruk av naturen har stor plass
i undervisningen.

I Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage
er det mange spennende lekekamerater.

Foto: Arne Forbord

Skole er viktig for oss i Hemnes, og det er
ikke en tilfeldighet at vi gang på gang tar med
oss hjem pokaler fra teknologi-konkurransen
First Lego League på Helgeland ...
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Ut på tur? Har du ikke nødvendig utstyr,
da hjelper Bod’n deg med gratis utlån!

En god kommune for alle

Vi legger til rette for at du kan leve sunt og harmonisk
Enten du er ung eller gammel, eller midt imellom, er
vårt mål at du skal ha gode tilbud her hos oss slik at
du kan leve et aktivt og sunt liv.
Naturen vår byr på flott turterreng både i lavlandet
ved fjorden og helt opp til breene i høyfjellet. Her
finnes mange tilrettelagte turløyper og nærturer både
sommer og vinter.
Innbyggerne våre er flinke til å legge til rette for
fysisk aktivitet og inkludering gjennom utallige lag og
foreninger, og du finner også mange tilbud gjennom
Frisklivsentralen og Frivilligsentralen vår.
Vi har også en stor vekstbedrift som tilbyr aktivitet
og arbeidsglede i et trivelig miljø.

Kommunens egen Vekstbedrift Hasvo er en kreativ
ressurs i lokalsamfunnet. Her har de snekret grillplass
til Hemnesberget, tegnet at våre lokale arkitekter
Tanken Arkitektur.

Frisklivsentralen har et lavterskeltilbud
til alle som ønsker hjelp med bedre
levevaner.

Kommunen som arbeidsgiver
- et mangfold av kompetansearbeidsplasser
KOMMUNEADMINISTRASJONEN

OMSORG

Rådhuset og kommuneadministrasjonen ligger i Korgen.
Hovedoppgavene for de ansatte i administrasjonen er å
forberede og iverksette det politikerne vedtar. I tillegg bistår
administrasjonen innbyggerne og kommunens enheter på
en rekke områder. Administrasjonen ledes av rådmannen/
kommunedirektøren. Totalt har Hemnes ca. 430 årsverk, og
vel 600 ansatte. Kommunen er en k ompetansearbeidsplass
der mange ulike fag/yrker er representert. Kanskje Hemnes
kommune kan bli din fremtidige arbeidsplass?

Vi har omsorgssenter på tettstedene Hemnesberget og
Korgen, og omsorgsboliger på alle fem tettstedene.
Sentrene består av sykehjem, omsorgsboliger med
bemanning, hjemmetjenester, dagrehabilitering og kjøkken.
Omsorgstjenesten jobber innovativt med digitalisering og
faglig utvikling og samarbeider godt med nabokommunene
både innenfor lederutvikling og generell faglig utvikling.

TEKNISK
Enheten for tekniske tjenester yter service til andre enheter
i kommunen, og til innbyggerne. TEK håndterer et mangfold
spennende oppgaver; fra planarbeid til vann og avløp, fra
brannberedskap til vei, fra landbruk til scooternettet, fra drift
av kommunale eiendommer til å gjennomføre forskjellige
investeringsprosjekter og mye mer. Det er spennende å
jobbe i TEK og det trenges interesserte og fagkyndige folk
inn i organisasjonen framover.

IKT
Hemnes har egen kommuneplan for digitalisering og IKT, og
har satset stort på å være tidlig ute med gode IKT-løsninger
både for ansatte og innbyggere. Sammen med Hattfjelldal
kommune har kommunen etablert selskapet Villmarksnett
som bygger ut et omfattende fibernett.

Foto: Studio AKM

Dyktige og engasjerte kulturskolelærere tilbyr opplæring
i sang, musikk og kunst, både for voksne og barn.

HELSE
Både Hemnesberget og Korgen har legekontor og helsestasjon, og kommunen samarbeider med Rana om legevakt. Helsetjenesten i Hemnes omfatter også frisklivssentral,
psykiatritjeneste, psykolog, familieveiledere, helsestasjon/
skolehelsetjeneste, kommunale fysioterapeuter og
ergoterapeut.

BARNEHAGE
Hemnes har oppgradert flere av barnehagene de siste
årene og tilbyr gode lokaler både for barn og ansatte på
alle tettstedene. Snart har vi også en splitter ny barnehage
i Korgen! Barnehagene har fokus på kvalitet i tjenesteleveransen, og det satses på kontinuerlig kompetanseutvikling
for hele personalet. Vi har bl.a. utdannet tre COS veiledere
og tilby kurs til alle foreldre som ønsker det.

SKOLE
Alle tettstedene i Hemnes har skoletilbud. Bjerka har klassetrinnene 1-4, mens Finneidfjord har 1-7 skole. Bleikvasslia,
Korgen og Hemnesberget har 1-10 skole. Kulturskolen
tilbyr undervisning både innen sang, musikk og kunst, og
gir tilbud i hele kommunen.
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Også i omsorgssektoren har
kommunen tatt i bruk digitale
hjelpemiddel for å forbedre
hverdagen for brukerne og
arbeidstagerne.

Vi produserer ren fornybar energi
i flere vannkraftverk i Hemnes Kommune.

www.statkraft.no

KORGEN SA
Tlf. 751 91 210
Kolonialvarer – fiskeutstyr – turutstyr - verktøy

Nordsjøvegen 31, 8642 Finneidfjord
Tlf. 75 19 51 45 • Mob. 906 59 017
E-post: post@fineidetransport.no

Torggata 11, 8640 Hemnesberget
Tlf. 952 07 901
E-post: fredriksen@elektroreparatoren.no
www.elektroreparatoren.no

Korgsjøen 5 B, 8646 Korgen / Terminalveien 21, 8624 Mo i Rana
Telefon Korgen 75 19 14 22 / Kontor Mo 468 13 062
E-post: terje.nilsen@haneseth.no

Vi utfører alt av
betong og tømrerarbeid

Alt innen:
Transport • Kranoppdrag • Containertransport
Utleie • Brøyting • Lifter • Graving
Øvre Villmones 25, 8646 Korgen
Telefon: 751 93 090 – Mobil: 952 50 615
E-post: post@rvas.no – www.runevasdal.no

last / buss / henger
Team Verksted Nord AS - Strandgata 12, 8643 Bjerka

Tlf. Robert - 911 10 967 • Tlf. Arvid - 906 68 881

Tlf: 916 93 674 - www.teamverksted.no
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Et aktivt og variert næringsliv
SENTRAL BELIGGENHET
Mo i Rana, som er Nord-Norges tredje største by, og
Norges grønne industrihovedstad, er vår nabo i nord. Med
kort avstand både dit og til Mosjøen og Sandnessjøen, er
Hemnes attraktiv som base for entreprenører som opererer i
et regionalt marked. Hos oss finner du derfor et stort utvalg
av nevenyttige bedrifter som server hele regionen.

VANNKRAFT
Røssågavassdraget, som strekker seg fra Norges nest
største innsjø Røssvatnet, og helt ned til Sørfjorden, har
gjort Hemnes til en storprodusent av ren og fornybar energi.
Statkrafts Regionssentral for Nord-Norge ligger i Korgen,
og byr på spennende kompetansearbeidsplasser i tillegg til
arbeidsplasser knyttet til drift og vedlikehold av vannkraft
anleggene lokalt.

LANDBRUK
Hemnes er en av de største landbrukskommunene i Nord-Norge. Mange ungdommer har overtatt
drifta av slektsgårdene og investert store summer i
moderne produksjonsmidler. En av kommunens største
arbeidsplasser er Norturas anlegg på Bjerka.

Foto: Bjørn Sverre Falch/Avisa Hemnes

- midt på Helgeland

Røssågaanleggene ble bygd på 50-tallet for å forsyne
industrien i Rana og Vefsn med kraft. Statkraft har brukt
over to milliarder kroner til renovering av anleggene de
siste årene.

Bjerkmoen gård, en av mange moderne gårder
i Hemnes, ligger ved E6 nord for Korgen med
Okstindan i bakgrunnen.

Foto:NCP

INDUSTRI MED MILJØFOKUS
Kreativiteten blomster i flere av våre bedrifter, og mest kjent
er nok NCPs produksjon av møbler i resirkulert plast fra
havbruksindustrien på Helgeland. Stolen S-1500, designet
i samarbeid med Snøhetta arkitekter, ble verdenskjent over
natta, og det jobbes med flere spennende utviklingsprosjekt
med en sterk miljøprofil.

KULTURNÆRING
Vi har mange velrennomerte kunstnere og musikere som
har kultur som næringsvei lokalt, regionalt og nasjonalt.
Dette har bl.a. gitt oss en anerkjent jazzklubb og stadig nye
og spennende kunstprosjekt og festivaler.

Foto: Kristoffer Møllevik

Foto: Tore Furuhatt

Ønsker du dialog om næringsetablering hos oss,
så ta k ontakt med Bygdeutvikler på
postmottak@hemnes.kommune.no

Det er stor musikalitet i Hemnes. Her representert ved Anna
Anita Jaskiv, Tor Petter Aanes og Magnus L. Jacobsen.

Gullsmed Merete Mattson holder til på Hemnesberget
og selger egenproduserte smykker til hele verden.

NCP produserer også et lokalt utviklet innovativt
produkt for frisørbransjen, Waves of North. Også
dette i resirkulert plast. Her pakkes produktet hos
vekstbedriften Hasvo.
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Mange uoppdagede perler
- stort potensiale for opplevelsesnæring
Helgeland er en utrolig vakker plass å bo, og vi har klokkertro på at flere og flere vil oppdage alle de perlene vi kan
tilby. Snart har vi storflyplass mindre enn en time unna, og
både E6 og jernbanen går gjennom kommunen.

I tillegg til Rabothytta og Okstindan, festivaler og spel,
kan vi by på spennende opplevelsesbedrifter som legger
sjela si i å gjøre det trivelig både for oss innbyggere og for
tilreisende. Bli kjent med dem på visitokstindan.com

Sammen med resten av Helgeland jobber vi for å skape
enda flere opplevelser og ta imot enda flere gjester fra inn
og utland, både sommer og vinter.

Ta kontakt med Bygdeutvikler eller Okstindan natur- og
kulturpark om du ønsker å delta i utviklinga her hos oss.

Samtidig jobber vi kontinuerlig med tilrettelegging og
besøksforvaltning for en bærekraftig bruk av områdene
våre.

Rabothytta ble i 2020 kåret til Norges fineste ubetjente
DNT-hytte. Den er en av Hemnes Turistforenings fire hytter
i Okstindan.

Foto: Svein-Arne Brygfjeld

Her er det plass nok både for scooter- og skientusiaster!
Hemnes byr på et 170 km langt scooternettverk, milevis
med oppkjørte skiløyper og fine toppturer.

Foto: Siv Bårdsen

Trivelige Hemnesberget syder av kreativitet og har
mange spennende prosjekt på gang. Snart står to nye
kulturarenaer ferdig, bl.a. her ved jazzklubben Jernvaren.

Illustrasjon: Tanken Arkitektur

Rik lokalhistorie
- og stolte tradisjoner
Kommunevåpenet til Hemnes illustrerer en båtklammer og
symboliserer de rike båtbyggertradisjonene våre. Rundt
300.000 båter er produsert her siden 1850, og en båt fra
Hemnes var et godt kjent kvalitetsprodukt.
Kommunen har utviklet seg mye på grunnlag av det naturen
vår kunne gi; landbruk, skogbruk og vannkraft. Vi er i dag
en av de mest aktive landbrukskommunene i Nord-Norge,
og reiselivet er i vekst, med natur, kultur og tradisjoner som
de viktigste salgsproduktene.
Samisk identitet, næring og kultur setter også et spennende
preg på samfunnet vårt.

Kamkaka, det tradisjonelle bakverket fra Hemnes, omtales
allerede på 1600-tallet av dikterpresten Petter Dass i
Nordlands Trompet.
Bakverket har nå utviklet seg som en merkevare for
kommunen vår – og er et «must» å smake på når du
kommer hit.
Hemnes har alltid vært en aktiv og levende kulturkommune,
noe som er godt dokumentert gjennom en rekke bøker,
skrifter og lydopptak. Radio Korgen er den eldste
gjenværende lokalradioen i Norge og vi har også vår
egen lokalavis, Avisa Hemnes.

På Sørfjelltunet i Bleikvasslia bakes det tusenvis av
kamkaker hvert år. Sørfjelltunet i Bleikvasslia ble i
2017 tildelt Olavsrosa for formidling med kvalitet
og engasjement, for ivaretaking av internatskolen,
for å ha gjenskapt en sørsamisk boplass og for
videreføring av en spennende matkultur.

Båtklammeret ble brukt til holde
sammen treverket før klinking av
klinkbygde båter.

Foto: Karina Sørensen

Det samiske farger samfunnet vårt gjennom aktiv
reindrift, kunst, språk, musikk, opplevelser og
umesamisk ressurssenter.
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ONK jobber tett med næringsaktørene i Hemnes, bl.a. Korgfjellet Fjellstue som nettopp har åpnet et flott hytteanlegg.
På Korgfjellet er det også anlagt fine turstier hvor ungdom og lokale kunstnere har satt sitt preg.

Okstindan natur- og kulturpark
... ikke en helt vanlig park!
Kommuneplanens samfunnsdel har som ett av fem hovedmål at Hemnes i 2025 skal være en foregangskommune når
det gjelder samspill og samarbeid.

Parken har rundt 50 lokale partnere som i ulike samarbeids
forum jobber med utvikling, bl.a. med næring, kunst og
turstier.

Allerede nå jobber næringsliv, frivillige og det offentlige godt
sammen for å forvalte ressursene våre på best mulig måte.

Parken leder også bedriftsnettverket OppHemnes, hvor
flere opplevelsesaktører samarbeider med støtte fra 
Innovasjon Norge.

Dette samarbeidet er organisert gjennom Okstindan
natur- og kulturpark (ONK), en av 9 regionalparker i Norge.
Sammen jobber vi med næringsutvikling, og for å legge til
rette for at de som besøker oss, og vi som bor og jobber
her, skal trives og ha gode service- og fritidstilbud.

Foto: Marie Bergsli

Klikk deg inn på visitokstindan.com og bli bedre kjent
med både parken, partnerne og alt det spennende du
kan oppleve her hos oss!

www.visitokstindan.com

Foto: Frode Fagerheim

- rikt kulturliv med mange
kunstnere og musikere
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BitchyBigBoobiesBangBand fra Hemnesberget.

Mangfoldet og den spesielle gnisten speiles på mange
måter gjennom de ulike festivalene vi har både sommer og
vinter. Vi er helt sikre på at du også vil finne en festival som
passer for deg!

Hjertelig velkommen!
www.visitokstindan.com
I Klemetspelet spiller lokale barn, unge og voksne sammen
med profesjonelle aktører.
· Concept: JS Media Tools A/S · 110518 · www.jsnorge.no

Vi hemnesværinger trives sammen, og setter stor pris
på å treffe hverandre og bli kjent med nye besøkende.
Dugnadsånden er stor!

Hovedfotograf: Fabrice Milochau

