[så mycket
bättre]

Funäsdalen
Hede

Satsa på Härjedalen!

Vemdalen

Lofsdalen

Ytterhogdal

Sveg
Lillhärdal

Med mer än 2,5 miljoner övernattningar om året
är Härjedalen ett av Sveriges allra hetaste tu
rist

områden. Och vi är långt ifrån slutet av ut
veck
ling
en – det byggs som aldrig förr på de stora
turistorterna Vemdalen, Funäsfjällen och Lofs

da
len. Så vad som på papperet ser ut som den
glesaste glesbygd, innehåller för det mesta män
niskor nog för att fylla en mellanstor svensk stad.
Att det här får konsekvenser förstår du säkert.
Först och främst jobb förstås. Men det skapar
ock
så underlag för affärer, service, mötesplatser
och arenor som aldrig hade funnits utan turismen.

Härjedalens kommun
Yta:
Här bor:
Yta/person:
Läge:

11 934 km2
ca 10 300 personer
drygt 1 km2
Mitt i Sverige

Trondheim

35 mil

Östersund

19 mil

Sundsvall
OSLO

39 mil

GÖTEBORG

61 mil

Malmö

85 mil

Nu är dags att slänga dina fördomar. Visst –
Härjedalen hade kunnat vara en bort
glömd
avkrok i de djupa skogarna i södra Norrland,
lämnat åt myskoxar, älgar, björnar och våra
andra vilda djur. Men som tur är har fler än
vi som bor här upptäckt landskapets storhet.

21 mil

Stockholm

44 mil

Till skillnad från de flesta av Sveriges största tu
ristområden har vi faktiskt två säsonger. Vintern,
när fjällen ligger gnistrande vita i slösande sol och
björk
vedsdoft. Och sommaren – de ljusa nätterna,
de blånande ber
gen, badsjöarnas sandstränder
och det kristallklara vattnet övertygar oss ständigt
om att vi valt rätt plats på jorden!

Sveg
Hitflyttade storstadsbor brukar förvånas över hur
mycket man hinner med på en lunchtimme i Sveg!
Både äta, gå på banken och uträtta ytterligare några
småärenden.
Det är precis så det är. Butiker, kommunkontor, banker,
fik, matställen och allt annat du behöver är samlat inom
några kvarter, vilket bidrar till den gemytliga små
stads
känslan. Och utan köer räcker tiden så mycket längre...
Samma sak gäller när man är ledig och vill hitta på
något att göra – inom ett par kilometer finns hur många
anläggningar som helst: simhall, ishall, curlinghall, gym,
sporthall, slalombacke, Folkets Hus med bio och folk
park, ridanläggning, idrottsplats, golfbana, motocrossbana
och skidstadion med skidskytteanläggning.
Här bor:

ca 2500 personer

Läge:	I södra Härjedalen
vid E45 och riksväg 84

Att det finns både gymnasieskola och folkhögskola i
Sveg sätter förstås sin prägel på samhället och påverkar
både butikernas sortiment och restaurangernas menyer.
Vid Ljusnan, som rinner genom Svegs centrum, finns
många fina platser idealiska för picknick en solig som
mareftermiddag – och den som vill kan fiska öring och
harr mitt inne i samhället!
Vill du bo riktigt på landet, så finns en mängd charmiga
småbyar inom några kilometer från Sveg – men det för
utsätter nog att du har tillgång till bil.

De största företagen i Sveg är Armat som tillverkar tak och
fasader i plåt och Härjedalens Miljöbränsle som producerar
briketter och pellets av trä och torv. Men i särklass störst är
kund
tjänstföretaget Sykes som har placerat sitt Norden
kontor i Sveg.
Och du...
Det är lätt att ta sig både till och från Sveg. Snabba
vägar, gott om buss- och tågförbindelser och här finns
Härjedalens enda trafikflygplats med flera turer varje dag
till och från Stockholm/Arlanda.

« Här får du
mycket tid
över »

Fritid, kultur och
nöjen

Vi som bor i Sveg känner oss lyckligt lottade som har
så mycket attraktivt på nära håll...

Skidåkning
Skoter
Fiske
Vandring
Ridning
Cykling
Kanoting
Klättring
Simning
Film
Musik
Konst
Dans
Kurser

Vi har både Skidstadion och Björnbergets alpina an
läggning på hemmaplan, men vill vi ha variation så är
det bara någon halvtimme till Lofsdalen eller Vemdalen
med allt man kan önska i fråga om skidåkning. En timme
till och du är mitt i Funäsfjällens storslagna skidområde.
Från Sveg har du också ett helt nät av preparerade snö
skoterleder, som tar dig vart du vill i kommunen – sol
gropar på någon fjällsluttning eller någon magisk röding
sjö där du kan fixa maten och solbrännan samtidigt.
Att fiska går förstås lika bra sommartid – Härjedalen ran
kas mycket högt av Sveriges sportfiskare. Testa själv!
Kurser för nybörjare hålls på flera håll under sommaren.
Fjällvandring är meditation på högsta nivå. Du tar dig
snabbt till fjällen för en dagsmarsch eller en längre tur
med spän
nande över
nattningar. Ett eff
ek
tivt sätt att
kopp
la bort var
dagen och rensa hjärnan. I Sonfjällets
nationalpark kan man dessutom få sällskap av en och
annan björn, om man har tur.
Föredrar du upplevelser från
möjligheter till ridturer både
Gillar du utmaningar och att
av Sveriges bästa bikeparks i

häst
ryggen, så finns alla
i fjällen och skogslandet.
cykla, så hittar du några
Härjedalen. Vill du prova

«

Att stå mitt i en sländkläckning med flugspöet
i sommarnatten, bland vilt vakande öring och
harr är en upplevelse man aldrig glömmer.
Garanterat!

»

klättring eller att paddla kanot i forsar eller i underskön
vildmark, så finns det flera äventyrsföretag som hjälper
dig tillrätta. Och året om kan du både simma, träna och
njuta av livet i Svegs fräscha badhus.
Men livet behöver kultur också. Biograf finns på alla
större orter – i Sveg finns också en filmstudio som
visar filmer utöver det ordinarie programmet. I Tännäs
arrangeras en årlig filmfestival med nonstopvisning en
hel helg, dag och natt.
Härjedalens Kulturcentrum i Lillhärdal erbjuder ständigt
olika evenemang inom musik, konst och dans och
under som
marmånaderna arrangeras internationella
dals Folkhögskola i Sveg an
kurser i världsklass. Bäcke
ordnar också massor av roliga kurser – precis som våra
studieförbund.
Apropå kultur – Härjedalen är en del av Sápmi, Same
land, och berikas också av den samiska kulturen.
Evenemang med stora artister av alla slag arrangeras
re
gel
bundet, speciellt på de stora turistorterna. Po
pu

lära Dansbandsforum på Vemdalsskalet är ett exempel.
Björnfesten i Sveg och Yran i Lillhärdal är två
sommarfestivaler som alltid drar en
stor publik. Nöjesutbudet i
Härjedalen är betydligt
[Matkonst av
större än du tror!
bästa slag hittar du
också inom Härjedalens gränser, där
mästerkockarna gör underverk av våra
fantastiska lokala råvaror.]

Därför blev
jag kvar
Livskvalitet
Drömgård
Vänner
Nära till allt

För ett par år sedan sökte Ida Hansen efter ett som
mar
jobb. Hon hade börjat bli trött på storstadslivet
i Uppsala och ville prova hur det kändes att leva
lite längre norrut i landet. Hon hade några olika
alternativ, men valet föll till slut på Sveg. När som
marjobbet var slut hade hon bestämt sig för att
stanna kvar. Och idag sammanfattar hon sin nya
tillvaro i två ord: jag stortrivs!
– Det tog egentligen bara en vecka innan jag var fast,
berättar Ida. Jag hade nog trott att jag skulle hamna i ett
litet, sömnigt samhälle, men så var det ju verkligen inte!
Här hände det ju en massa roliga saker hela tiden! Det
var gatufester, björnsafaris och mycket musik – allt från
folkmusik och körsång till rock. Och det var hur lätt som
helst att få nya vänner – inte bara bekanta, utan riktiga
vänner!
Ida hade pluggat biologi och miljövetenskap. Eftersom
hon dessutom var intresserad av skogsbruk, så fanns det
många jobbmöjligheter – och då hon dessutom gillade att
åka snowboard och skidor, så märkte hon snart att Sveg
passade perfekt.

ligger
« Sveg
mitt i allting!

»

– Här finns så mycket livskvalitet, säger Ida. Naturen och
fjällen – tänk att få bo mitt i, i stället för att bara åka hit på
semester. Och ändå är det inte långt till Östersund eller
Sundsvall eller Mora – Sveg ligger mitt i allting!
Eftersom Ida har två hästar ville hon gärna bo lite utanför
Sveg. I Överberg, en av de charmiga småbyar som ligger
kring Sveg, hittade hon sin drömgård.
– Det var nästan en chock att inse att hela gården, med
stall, bete och till och med lite skog, kostade mindre än
vad jag fick för min etta på 36 kvadrat i Uppsala!
Hon upptäckte också ganska snart att Sveg var ett
levande samhälle, med massor av affärer av alla slag.
– Nästan allt finns ju som jag vill ha och behöver. Resten
kan jag be dom ta hem, eller skaffa själv på Internet.
Ida tycker att fler borde prova på livet i Sveg och Härje
dalen.
– Gillar du att göra saker i det fria, så finns här ju absolut
ALLA möjligheter, och det precis där du bor. Det är verk
ligen häftigt!

Information
Härjedalens kommun

Banker
Bostäder
Buss, tåg och flyg
Föreningar och
studieförbund
Hälsocentral,
tandläkare och
veterinär

På kommunens hemsida herjedalen.se hittar du massor av an
vändbara länkar och kul information om Härjedalen. Här finns
också information om kommunens anläggningar i Sveg, som
biblioteket, badhuset och flygplatsen, liksom kontaktpersoner
för alla olika ärenden. Portalen sveg.se är alltid uppdaterad om
allt som händer i och kring Sveg, i både stort och smått.
Dessa uppgifter kan vara bra att ha om du ska bosätta dig i Sveg:

B a n ker
•

Handelsbanken

handelsbanken.se

•

Swedbank

swedbank.se

•

Länsförsäkringar

lansforsakringar.se

•

ICA Bank

icabanken.se

B o st ä der
•

Härjegårdar Fastighets AB

harjegardar.se

•

Svegs Hus AB

svegshus.se

B u ss, t å g och f l yg

I NF LY TTA R SE RVI C E
0 6 80

16377

•

Länstrafiken   
Busstrafik inom Härjedalen
samt linje 45, Mora-Östersund
och linje 56 Ljusdal-Sveg

lanstrafiken-z.se

•

Mohlins Bussar/Härjedalingen   
Härjedalen-Stockholm varje dag

harjedalingen.se

•

Mohlins Taxi   

mohlinsbussar.se

•

Inlandsbanan   

inlandsbanan.com

•

SJ

sj.se

•

Avies (Svegsflyget)

avies.se

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Härjedalens Automobilklubb
Korpen Sveg
Svegs Alpina klubb
Svegsbygdens Skoterklubb
Svegs Båtklubb
Svegs Curlingklubb
Svegs Golfklubb
Svegs Idrottsklubb
Svegs Ryttarförening
Svegs Sportfiskeklubb
Wolfman Cruisers Härjedalen
Östra Härjedalens Brukshundklubb

Studieförbunden
i Härjedalen

harjedalensak.com
idrottonline.se
svegsalpina.se
svegsbygdenssk.se
svegsbatklubb.se
svegcurling.se
svegsgk.se
svegsik.se
idrottonline.se
svegssportfiskeklubb.se
wolfmancruisers.se
hem.passagen.se/ohbk

herjedalen.se

Häls oce nt ral, t an d l ä ka re o c h vet er i n ä r
•
•
•
•
•

Hälsocentralen
Folktandvården
Tandläkarna Dellborg och Nordin
Distriktsveterinärerna
Djurhälsan

0680-166 00
0680-165 50
0680-107 61
0684-102 56
0684-100 95

www.herjedalen.se
www.sveg.se
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De största föreningarna i Svegsområdet

www.herjedalen.se

