Den grønne

Helgelandskommunen
som leverer

Velkommen til Sømna
Helt sør på Helgelandskysten ligger Sømna. Her
bor ca. 2000 innbyggere fordelt på 193 km2
landareal. Og vi har plass til flere. Vil du etablere
deg i vår kommune, så se våre tomter som alle
har god infrastruktur.

Boi Sømna
Som en av de største landbrukskommunene i Nordland er
Sømna et godt sted å bli født, vokse opp og bli gammel i.
Det er rett og slett enkelt – med kort vei til det meste.
Vik er kommunesenteret, og her ligger sentraladministra
sjonen i kommunen. Innfallsporten til kommunen er Berg i
fra nord og Vennesund i fra sør. Alt godt sammenkoblet av
Fylkesvei 17 som strekker seg 30 km gjennom hele kommu
nen fra nord til sør.

Vi har barnehage, barne- og ungdomsskole, SFO og til og
med pensjonistskole. Ved Vik skole ligger også kommunens
idrettsanlegg for både fotball og friidrett, samt allbruks
hall og svømmebasseng. I Vik ligger også folkebibliotek og
bygdemuseum, i tillegg til kulturskolen vår, som har et tilbud
for alle aldersgrupper med hovedvekt på barn og unge.
For de unge finnes også ungdomsklubb, turlag, idrettslag
og et aktivt friidrettsmiljø. Uansett sted i livet skal du ha
det bra i Sømna. Også når du blir eldre. Vi har de tilbud og
kommunale tjenester som skal til for å ta vare på våre inn
byggere gjennom hele livsløpet.

Jobbe
i Sømna
Mye av hovedvirket i kommunen vår er landbruk med
produksjon av melk, egg og kjøtt – noe som gir synergieffekt
til resten av kommunen som f.eks. verksted, entreprenør
og rådgivning. Kommunen er også en spennende arbeids
plass som gir muligheter til å påvirke lokalmiljøet og bidra til
trivsel og livskvalitet. Offentlig tjenesteyting er også en stor
arbeidsgiver.
Vi har i tillegg Nord-Norges største meieri med beliggenhet i
Sømna. Slåttøy Transport AS bringer melk fra Salten i nord
og Trøndelag i sør, til Tines meierianlegg i Sømna.

Slik kan de produsere oster som Norvegia og den smaksrike
Østavind her. Selvsagt finnes det også annen lokal handel
og næring – både rettet mot lokalbefolkning, men også mot
turisme.
Enkelte teknologibedrifter har utviklet seg til å bli ledende
i sin nisje. For eksempel Akva Group Landbased som blant
annet lager moderne anlegg til oppdrettsnæringen. Og har
du en idé du ønsker å sette ut i livet, så kan kommunen være
behjelpelig med oppstart. Sømna er en kommune i utvikling
og vi ønsker velkommen til nye etableringer.

Besøke
Sømna
Sømna er et rolig feriested for deg som ønsker en pause fra
hverdagen og bare nyte det naturen kan gi av opplevelser.
Halvøya er omkranset av grunt hav, små holmer og idylliske
kalkstrender. Derfor også et eldorado for kajakkpadlere og for
de som ønsker å fiske. Her finnes flere overnattingsbedrifter
som hytter og rorbuer som har tilbud om båtutleie, kajakkut
leie og sykkelutleie. I Vik finnes også en gjestegård.
Her er det fint å sykle langs små veier og lite trafikk i et
variert kystlandskap. Du sykler gjennom skog og åpent

landskap både langs sjøen og med innmark og gårdsbruk på
hver side av veien. Anbefaler sterkt en egen Geobike-rute
der du tråkker deg fra Sund i sør til Berg i nord og gjennom
historiske steder og unik geologi. Det er også flott å
kombinere sykkelturer med en av våre merkede fjellturer.
Helgeland Museum ligger ved Sømna Bygdetun i Gamle
Vik. Her møter du et bygningsmiljø som beskriver noe av
Sømnas kulturhistorie. På sommeren er det åpen kafe med
salg av tradisjonell bakst.

Sømna kommune
www.somna.kommune.no

Sømna Idrettslag
www.somnail.no

Lime Ungdomsklubb
www.limeweb.no

Tlf. 48 11 95 23 • E-post: post@helgelandsveis.no
www.helgelandsveis.no

Byggefirma etablert i 1993.
Utfører alle typer betongarbeid, restaurering,
oppsett av hytter, garasjer og naust.

Tomter til salgs
www.somnatomter.no

Turist i Sømna
www.visitsomna.no

Tlf. 75 01 51 50
E-post: somnafysiotrim@gmail.com
www.somnafysiotrim.no

Sammen gir vi avfall
og slam verdi

Nybygg • Tilbygg • Renovering • Våtrom
Tak og Beslag • Utleie

www.somna.kommune.no
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Sømna kommune
Kystveien 84 A
8920 Sømna
Telefon: 750 15 000
post@somna.kommune.no

