
DIN PLATS PÅ JORDEN!
Välkommen t i l l  Ös thammars  kommun



JOBB OCH MÖJLIGHETER
Östhammars kommun har ett starkt och växande näringsliv med många företagare, stora och 
små. Våra fem största arbetsgivare i kommunen är Forsmarks Kraftgrupp AB, Sandvik Coro-
mant AB, ISS Facility Services AB, Jaco Development AB och Österby Gjuteri AB. Samtliga 
utvecklar inför framtidens utmaningar och därmed finns många karriärmöjligheter. Likaså gör 
våra små och medelstora företag.

Med tillväxt och inflyttning ökar kommunens åtagande för att säkerställa en god välfärd och 
gynnsam samhällsutveckling. Allt fler går i våra skolor och behovet av hemsjukvård, rehabili-
tering samt hemtjänst ökar. Fler pedagoger och personal inom vård och omsorg behövs för att 
möta dessa behov. 

Vår kommun är en del av en stabil arbetsmarknadsregion, med låg arbetslöshet. Här finns gott 

om arbeten. Vi rekryterar för framtiden.





Redan idag kör Upplands lokaltrafik skyttel-

trafik längs 288:an. De trafikerar även alla

Goda kommunikationer

I Östhammars kommun kan du enkelt ta dig mellan 
tätorterna med buss eller bil. Vi är glada och stolta över 
att väg 288 nu byggs till en säkrare och snabbare väg 
genom kommunen och vidare till Uppsala.

centralorter i kommunen och vidare 
till Uppsala. Du kan även enkelt ta 
dig till Arlanda flygplats med bil 
och kollektivtrafik.



HÄR KAN DU BO!
I Östhammars kommun finns det många attraktiva boendemiljöer. Här får du lug-
net utan att gå miste om närheten till storstaden. Vill du bo nära havet, kulturella 
arv eller öppna landskap? 

Alunda - öppna landskap och trevliga villaområden.                   
Östhammar 32 km     Stockholm 102 km     Uppsala 35 km     Gävle 97 km 

Gimo - utbildningscentrum och idrottsort.                                          
Östhammar 18 km     Stockholm 117 km     Uppsala 50 km     Gävle 95 km

Österbybruk - brukssamhälle med välbevarad kulturmiljö.                                                
Östhammar 36 km     Stockholm 110 km     Uppsala 46 km     Gävle 77 km

Östhammar - småstadsidyll med många kulturella evenemang.                       
Stockholm 133 km     Uppsala 67 km     Gävle 92 km

Öregrund - för dig som vill bo nära hav och klippor.                                                           
Östhammar 19 km     Stockholm 149 km     Uppsala 82 km     Gävle 96 km



VI  SATSAR PÅ BARN OCH 
UNGDOMAR
Inget är viktigare än att våra barn är trygga och ges alla möjligheter till en bra utbildning. Från 
barnomsorg och förskola, vidare genom grundskolan och slutligen gymnasiet. 

Vi är stolta över våra förskolor som tillämpar ett lustfyllt lärande och våra småskaliga grund-
skolor som har hög trivsel och gemenskap. På våra gymnasieskolor erbjuder vi ett brett utbud 
av både högskoleförberedande program och yrkesprogram.

COLLEGE
För att möta regionens stora behov av kvalificerad kompetens inom både teknik och vård är 
våra gymnasieskolor certifierade teknik- respektive vård- och omsorgscollege. Här sker utbild-
ningar i nära samarbete med arbetsgivare, för att säkerställa den kompetens som efterfrågas på 
arbetsmarknaden.

KULTURSKOLA
Alla barn och ungdomar har tillgång till en avgiftsfri kulturskola. Med ett brett och varierat ut-
bud i dans, drama, instrumentalundervisning, sång och studioteknik. Genom Kulturskolan vill 
vi föra kulturarvet vidare och vara en aktiv del av dagens kulturliv.







HÄR F INNS ETT RIKT UTBUD
− Spor t-  och fr i t idsak t iv i teter,  ku l tur-  och naturuppleve l ser  samt fören ings l i v

I Östhammars kommun finns det stora möjligheter att motionera, delta i föreningsliv och upp-
leva kultur i olika former. I de större tätorterna kan du bland annat besöka sim- och sporthal-

lar, gym samt motion- och skidspår. 

SPORT- OCH FRITIDSAKTIVITETER
För dig som tycker om olika sport- och fritidsktiviteter finns flera anläggningar i kommunen. 
Du kan bland annat spela tennis, boule, fotboll, hocky eller fotbollsgolf.

KULTUR FÖR ALLA
Är du mer intresserad av konst, konserter, dans, film eller teater finns bland annat det nya 
kulturhuset Storbrunn i Östhammar. Där och på flera andra platser i kommunen arrangeras 
massor med evenemang året om.

NATURUPPLEVELSER
I kommunen finns det många vackra platser att besöka och utforska. Var finns ditt smultron-

ställe? Är det en av de tusen öar som finns i skärgården eller kanske ett av vallonbruken? 



HÄR HITTAR DU MER 
INFORMATION
Kommuninformation - osthammar.se 
Vill du veta mer om näringsliv och arbete,  utbildning och barnomsorg eller annat som berör de 
kommunala verksamheterna?  Besök då Östhammars kommuns hemsida. Du kan även kontakta 
kommunens kundtjänst, Östhammar Direkt, om du har några frågor eller funderingar.     

   

Lediga jobb i Östhammars kommun 
• corporate.vattenfall.se/jobba-hos-oss/

• home.sandvik/se/karriar

• jaco.se/se/

• ogab.se/lediga-tjanster/

• osthammar.se/jobb

• platsbanken.se

• www.se.issworld.com/jobba-hos-oss/lediga-tjanster

Sevärdigheter, evenemang och utflyktsmål:
• naturkartan.se/upplandsleden

• osthammar.se/uppleva-och-gora 

• roslagen.se

• storbrunn.se

• upplandsstiftelsen.se/naturtips

Tel: 0173-860 00 E-post: osthammardirekt@osthammar.se





Östhammars kommun
Stångörsgatan 10, Box 66  •  742 21 Östhammar

Tel: 0173-860 00  •  E-post: osthammardirekt@osthammar.se
Hemsida: www.osthammar.se  •  Orgnr: 212000-0290

VÄLKOMMEN TILL OSS ! 

Ö
st

ha
m

m
ar

s 
ko

m
m

un
  j

an
ua

ri
 2

01
9


