
Kalix!
Här finns unika möjligheter för dig och din familj
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VI BEHÖVER DIG! 
Kontakta oss så berättar vi mer om de möjligheter som finns här. Vi kan hjälpa dig med frågor 
som rör din flytt till Kalix - exempelvis om jobb för dig och din partner, skola för barnen, 
förskoleplatser eller bostad.
 
VÄNLIGEN KONTAKTA  
 REINE SUNDQVIST          ANNA KARIN HORNEY  EVA NYMAN
 reine.sundqvist@kalix.se        anna-karin.horney@kalix.se  eva.nyman@kalix.se 

FAKTA OM KALIX
I Kalix bor omkring 16 500 invånare med storslagen natur runt knuten, och en unik närhet till 
“Sveriges vackraste skärgård” - där Kalixälven möter havet.

Kalix är ett centra för elektronik och verkstadsindustri, men också ett starkt fäste för distans-
överbryggande tjänsteföretag inom bland annat telemarketing och sjukrådgivning. Kalixorten 
har sammantaget ett väldigt brett näringsliv, vilket betyder att alla familjemedlemmar i arbetsför 
ålder förhållandevis lätt kan hitta jobb inom sina respektive branscher.

Den unika Kalixlöjrommen är känd över hela världen. Den delikata rommen - som också har 
beviljats EU:s skyddade ursprungsbeteckning - utvinns ur siklöja som årligen fiskas i fjärdarna 
längs kusten.

I Kalix finns ett stort aktivt föreningsliv som i samverkan med kommunen varje år genomför en 
rad större arrangemang - inom både kultur och sport. Kalix utsågs till Norrbottens bästa frilufts-
kommun 2014. En utmärkelse som kommunen även fick 2010, 2011 och 2013.
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“Inom 3-5 år pensioneras 3 000 personer. Det innebär att det kommer 
finnas många arbetstillfällen i Kalix kommande år.”
- Ellinor Söderlund, kommunalråd i Kalix kommun

“Friluftslivet är en viktig del för att folk ska må bra och 
trivas. Vårt och politikernas mål är att bli Sveriges bästa 
friluftskommun, och vi är en bra bit på väg.”
- Kalle Lindbäck, fritids- och kulturchef i Kalix kommun

“Vi är i en bryttid med enorm tillväxtpotential i Kalix, det  
gäller för oss att ta den tillvara på bästa sätt.”
- Peder Nilsson, utvecklingschef i Kalix kommun

“Vi mäklare brukar jämföra priserna med exempelvis storstäder, och finner 
då att man för liknade hus eller lägenhet i Kalix endast betalar en bråkdel. 
Många gånger under halva priset.”
-Curt-Lennart Enbom, mäklare i Kalix

SAGT OM KALIX; Årets friluftskommun 
i Norrbotten

2010, 2011, 2013
och 2014

Välkommen till 



Bostad
Bostadssituationen i Kalix är mycket god. Dessutom 
till priser som gör att du har råd till annat. Här finns 
unika möjligheter för dig att uppfylla dina drömmar 
om ett attraktivt boende. Vad sägs om havsutsikt från 
köksfönstret i hyreshuset? Eller att kunna ha hästar 
på gården? Du vill kanske kunna ta båten till jobbet? 
Vill du snickra i ett äldre hus eller vill du ha ett som 
är nybyggt och färdigt att flytta in i? Du har säkert 
många frågor om din drömbostad, och svaren hittar 
du i Kalix! Strandnära tomter och centralt belägna 
lägenheter i anslutning till vacker natur planeras.

Välkommen till Kalix, här finns unika möjligheter 
för dig och din familj! Kommunen har ungefär 16 500 
invånare.

Här får du kraft av storslagen natur och en unik 
närhet till skärgård och Kalix älv. Älven, som 
är en av Sveriges fyra skyddade nationalälvar 
rinner fri, kraftfull och vild ner till mötet med 
havet. Kalix kommun har 39,1 mil kust, här kan 
du 
uppleva vår orörda skärgård med dess bad-
stränder och öar via småbåtshamnar eller via 
Bottenvikens nordligaste djuphamn. Kalix med 
sina byar är ett eldorado av möjligheter till fart-
fyllda äventyr, men här finns också kontrasten och 
känslan av lugn för kropp och själ.

Här har du fina möjligheter att spela golf, forspaddla, 
promenera eller kanske fiska. Föreningslivet  
erbjuder en mängd olika aktiviteter, och kommunen 
utsågs 2013 - för tredje gången - till Norrbottens 
friluftskommun. Vintertid kan du exempelvis åka 
skidor både nedförs och på längden, men Kalix är 
också klassisk bandymark. Upplev sporten från 
läktaren eller spela själv! Vill du ta dig längre ut i 

naturen kan du färdas med skoter, eller varför 
inte ta en tur på långfärdsskridskor 

när isen lagt sig?

Kalix är känt världen över 
för Kalixlöjrommen, 

som har beviljats EU:s 
skyddade ursprungs-
beteckning. Den 
exklusiva rommen 
- som även kallas 
för Bottenvikens 
röda guld - utvinns 

ur siklöjan som fiskas 
i fjärdarna runt Kalix 

varje år.

Kalix kommun är 
förvaltningsområde för de nationel-

la minoritetsspråken finska och meänkieli, 
vilket innebär att kommunen skyddar och främjar 
dessa språk. Kommunen arbetar även för att 
behålla och utveckla minoriteternas kultur, samt 
att ge barnen möjlighet att utveckla sin kulturella 
identitet och det egna minoritetsspråket.

Utbildning
I Kalix finns många bra skolor att välja mellan. Här 
kan du som vårdnadshavare fritt välja vilken skola dina 
barn skall gå i, och på förskole- och grundskolenivå 
finns även privata alternativ. Skolan i Kalix omfat-
tar förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasium, 
komvux och särskola. Det finns flera kommunala 
grundskolor, och dessutom en kulturskola med en 
omfattande estetisk verksamhet för elever i alla 
årskurser.

Kalix kommun arbetar hårt för att uppnå visionen 
”landets bästa förskola och skola”. Kalix kommun ser 
till att alla barn får en bra skolgång.

Läs mer på 
boikalix.se

Jobben finns i Kalix!
I Kalix finns det kommunala, privata och statliga
aktörer. Kalix kommun är den största arbetsgivaren
med cirka 1500 anställda. Inom den privata sektorn
finns stora företag som exempelvis Billerud Korsnäs
och Part och ett exempel på ett statlig myndighet är
Försäkringskassan.
Här finns ett flertal företag inom distansöverbryggande
tjänster - exempelvis inom områdena bank,
kredit och försäkringar. Vårdsektorn är stark, med en
stor arbetsgivare i landstinget och Kalix sjukhus samt
företag inom sjukvårdsrådgivning. Därtill är många av
våra invånare anställda inom traditionella branscher
som skogsbruk, fiske, bygg-, pappers- och tillverkningsin-
trustrin.
Företagen är starka och framgångsrika inom alla
områden, och det är givetvis en styrka att näringslivet
i Kalix har flera ben att stå på. Företagen utvecklas
var och en för sig, men samverkar också med jämna
mellanrum. Tillsammans betyder företagen mycket för
välfärden i Kalix.


