Aarborten tjïelte
Hattfjelldal kommune

Velkommen til Hattf jelldal kommune
Hattfjelldal kommune er en stor innlandskommune omgitt
av flotte fjell, grønne skoger og spennende fiskevann. Her
ligger Norges nest største innsjø Røssvatnet, Nordlands
største og vernede vassdrag Vefsna og Børgefjell nasjonalpark – som er Norges nest eldste.

Hattfjelldal er samisk språkforvaltningskommune, med
Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe/Sørsamisk Kunnskapspark og
Sijti Jarnge/Samisk kultursenter som viktige institusjoner i
kommunen. Kommunen inngår også i fire reinbeitedistrikter;
Tjåehkeren Sijte, Byrkije, Jillen Njaarke og Ildgruben.

Kommunen grenser til Sverige i øst, og i vest ligger vakre
Helgelandskysten – en kort biltur unna.

I sentrum ligger kommunale institusjoner, butikker, kafé,
bibliotek, ungdomsklubb, idrettshall og kulturstue. Våre gode
og helsefremmende skoler og barnehager ligger både i og
utenfor sentrum. Vefsn Landbruksskole har lokaler i sentrum
og tilbyr vgs. 1, naturbruk og Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe/
Sørsamisk kunnskapspark har elever på språksamlinger i
sine lokaler.

Våre rike naturressurser gir gode driftsmuligheter for landbruk, skogbruk og industri. Statskog er største grunneier i
kommunen, og de administrerer skogforvaltningen fra sine
kontorer i Hattfjelldal. Kommunen satser også digitalt, og har
et godt fibernettverk i sentrum, og i de fleste grendene.

Ønsker du mer informasjon om Hattfjelldal kommune?
Kontakt oss på post@hattfjelldal.kommune.no eller
besøk vår hjemmeside hattfjelldal.kommune.no

Kultur og fritid
I Hattfjelldal er det store muligheter for kultur- og fritidsaktiviteter. Her er det musikkskole, rockemiljø, vinterrocken,
korps, kor, kulturstue, samisk kultursenter, teateroppsetninger, bygdekino, bibliotek, idrettshall, friidrett, sandvolley, kunstgressbane, svømmebasseng og treningsrom.
Det er stor dugnadsånd i kommunen, og en rekke lag og
foreninger.
Vi har også lysløyper og startpunkt for lengre skiløyper,
skilekbakke og flerbruksanlegg ved skolen i sentrum.
Hundekjøring, 36 mil med oppkjørte snøskuterløyper, og et
aktivt skutermiljø med egen skutercrossbane. Det er også
muligheter for leie av skuter, og kjøreopplæring.

Vi har et rikt friluftsliv, med mange muligheter på merkede
turstier over hele kommunen – eller på egenhånd med kart
og kompass. Opplev Børgefjell nasjonalpark,
Nordlandsruta, Fjelltrimmen, turstier, fisketurer som
laksefiske i Vefsna, rafting og elvepadling.
Hattfjelldal Jakt- og fiskelag tilbyr utleiehytter og båtutleie til
de fleste store fiskevann i kommunen, og utstyrssentralen/
BUA har det meste av utstyr du trenger for å være ute.
Gratis utlån via rådhuset.

Næringsliv
i Hattf jelldal
Det er et variert og livskraftig næringsliv i
Hattfjelldal, med hovedvekt på jord -og
skogbruk. Sponplatefabrikken Arbor er
største private bedrift, og her er plass til flere.
Fjellfolkets Hus er et senter for næringsutvikling med kontorfellesskap og muligheter
for kontorleie – med gode betingelser for
nyetablerte, og fjernarbeidsplasser.
Du finner også hotell, Helgeland Museum,
turistinformasjon, restaurantkjøkken og
møtelokaler.

Reis til Hattf jelldal
Togstasjon: Trofors ca. 34 km
Flyplass: Kjærstad/Mosjøen 85 km
Flyplass: Hemavan/Sverige 76 km
(Med direkte forbindelse til Stockholm)

Vi ligger i nærhet til E6, og har en småflyplass som
brukes aktivt av et småflymiljø. Flyplassen er et
kulturminne fra 2. verdenskrig.

Vi håndterer avfall fra
befolkningen i Hattfjelldal

Husflid & Broderi AS

Hattfjelldal begravelsesbyrå
Tlf. 75 18 42 63
E-post: post@husflidogbroderi.no

Vi produserer ren fornybar energi
av vann fra Hattfjelldal Kommune

www.statkraft.no
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HATTFJELLDAL
REGNSKAPSKONTOR AS
Autorisert regnskapsførerselskap




Vi er et lite og fleksibelt firma, som gjør vårt beste for å yte
god service til våre kunder.
Vi har fornøyde kunder over hele landet
Intet oppdrag er for lite og intet oppdrag er for stort, så
nøl ikke med å kontakte oss. Vi er her for deg.

Tlf : 75 18 45 20

www.hattfjelldal-regnskap.no

Alt innen:

Vann • Avløp • Graving • Transport
Masseleveranser
Tlf. 75 18 40 74

www.hattfjelldalmaskin.no

Førerkort Klasse B • Trafikalt Grunnkurs
Mørkekjøring • Førstehjelp

Ytterøra 19, 8656 Mosjøen • Tlf. 412 57 399
E-post: post@oyfjellettrafikkskole.no
www.oyfjellettrafikkskole.no
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Takk til våre annonsører

