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Som ordfører i 
Meløy kommune 
vil jeg få ønske 
deg hjertelig 
velkommen hit.

Vi er alltid opp- 
riktig glade når 
noen velger å 

bosette seg hos oss. Ikke bare fordi 
vi ønsker å bli flere innbyggere, 
men også fordi vi tror Meløy er et 
trygt samfunn som har mye å tilby 
nye Meløyfjerdinger.

Jeg er sikker på at du vil bli godt 
mottatt i en av våre mange livs- 
kraftige og engasjerte bygder, 

og at du vil finne livet her ute på 
kysten av Helgeland oppfriskende 
og engasjerende.

Vi har et variert næringsliv innen 
bærekraftige næringer, og en 
fantastisk natur fra øy til fastland. 
Som innbygger i Meløy kan du også 
benytte deg av en av våre mange 
tilbud innen kultur, idrett og opp- 
levelser.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg 
og dine. Velkommen til Meløy.

Sigurd Stormo
Ordfører i Meløy

Velkommen til Meløy

HILSEN FRA ORDFØRER 
SIGURD STORMO
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Du og din familie har kanskje nett-
opp tatt steget og flyttet til Meløy. 
Det kan være utfordrende og 
spennende å flytte til et nytt sted. 
Det er vi klar over. Derfor er vi veldig 
glade for at dere valgte Meløy, og 
vi ønsker dere hjertelig velkommen. 

Som ny i Meløy har dere kanskje 
mange spørsmål eller ting dere 
lurer på. Meløy tilflytterkontor bidrar 
gjerne slik at dere finner dere raskt 
til rette. Vi kan gi råd og veiledning i 
forhold til jobbsøking, etablering av 
nettverk, skoler og barnehager og 
alt annet man kan lure på når man 
er ny et sted. 

Ta gjerne kontakt med oss på 
telefon eller epost, eller stikk innom 
Tilflytterkontoret som er en del av 
Meløy Frivilligsentral. Lokalene våre 
finner du på Ørnes. Så kan vi hjelpe 
dere med å få en god start på 
deres nye liv i Meløy. 

Vennlig hilsen
Gitte Farestveit Jonassen, 
leder for Meløy tilflytterkontor. 

 409 00 575
@ post@meloyfrivilligsentral.no

Gitte Farestveit Jonassen

MELØY TILFLYTTERKONTOR
Velkommen til oss
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Veiledningssenteret ved Meløy råd-
hus hjelper deg som ny innbygger 
i Meløy med alle dine spørsmål 
knyttet til de kommunale tjenester, 
som for eksempel:

• Skoler og barnehager
• Kommunale avgifter
• Byggesøknader
• Voksenopplæring
• Fritidsaktiviteter for barn og unge

På www.meloy.kommune.no finner 
du mange av de opplysningene du 
har bruk for. 

Ta gjerne kontakt med Veilednings-
senteret på telefon 75 71 00 00 eller 
send en epost til 
postmottak@meloy.kommune.no.

Vi har åpent mandag til fredag fra 
kl. 08.00-15.30.

Velkommen til oss!

Velkomstpakke
Alle som flytter til Meløy, får vel- 
komstpakke fra Meløy kommune 
sendt til husstanden. I velkomst- 
pakken finner du nyttig informasjon 
og tilbud som du kan ha glede av 
som ny innbygger.

Turkart for Meløy kommune
Er du ukjent i Meløy, kan det være 
lurt å ha med seg kart på turen. 
Turkartet for Meløy gir deg en god 
oversikt over turmulighetene i 
kommunen, med mange turløyper 
avmerket på kartet. Kartet får du 
kjøpt på Veiledningssenteret. 
Pris kr. 100,-

VEILEDNINGSSENTERET
– din vei inn i Meløy kommune 
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6230 innbyggere

200 tilflyttere per år

8 kommunale skoler/ 
1 privatskole

10 flotte bygder
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OPPLEV MELØY!
Velkommen til nasjonal- 
parkkommunen Meløy
Meløy ligger vakkert til helt på  
toppen av Helgelandskysten i 
Nordland, omgitt av alpine topper, 
lange fjorder og et øyrike med mer 
enn 755 store og små øyer. Fra 
Meløy har du lett tilgang til flotte  
turer i Láhko nasjonalpark og 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 
Ønsker du andre opplevelser er 
mulighetene mange, både til fjells 
og til havs. 

Svartisen, Norges nest største 
isbre
Et besøk på Svartisen er som et 
eventyr med nye opplevelser rundt 
hver en sving. Svartisen er Norges 
nest største isbre, og den lavest 
liggende på det europeiske fast-
landet. En vandring opp til isen tar 

cirka 1 time i lett terreng, og passer 
fint for barnefamilier. På vei opp 
mot isen vil du få oppleve fan-
tastiske geologiske formasjoner, 
smelteelver, og små kulper som er 
fine å bade i. Ønsker du å oppleve 
breen på nært hold, kan du bestille 
brevandring hos en av våre erfarne 
breguider.

Kajakk blant små øyer og hvite 
strender
Meløy har en vakker skjærgård 
med mer enn 755 små og store 
øyer omgitt av azurblått hav og de 
hviteste strender du kan tenke deg. 
Her kan du finne ei lun vik og være 
helt alene sammen med din kjære. 
Ønsker du å prøve kajakk for første 
gang har du flere muligheter for 
å delta på kajakkurs mens du er i 
Meløy.
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Opplev Meløyalpene
Meløyalpene ligger som en hvit 
perlerad langs fjordene, og har  
lenge vært en godt bevart hem-
melighet blant frikjørere og topp- 
turentusiaster som helst vil ha  
godbitene for seg selv. Meløy- 
alpene kan oppleves sammen 
med turguide eller på egen hånd 
med kart og kompass.
 
Øyhopping i Meløy
Meløy er et fantastisk øyrike, og på 
flere av øyene ligger alt til rette for 
lange opphold og gode tur- og 
matopplevelser. I Meløy kan du fint 
hoppe fra øy til øy, enten med RiB 
eller offentlig transport. Ta gjerne 
med sykkelen, og tråkk i vei mot 
nye opplevelser i fantastisk nord-
landsnatur.

Mer informasjon om hva du kan 
oppleve i Meløy finner du her:

www.meloy.no

www.meloy.kommune.no/ 
nasjonalparkkommune

https://visitbodo.com/reisemal/
meloy/
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10 GODE GRUNNER 
TIL Å VELGE MELØY 
1. Kort vei til jobb og skole

2. Daglige turer i kajakk

3. Toppturer i Meløyalpene etter jobb

4. Samhold og skaperkraft i lokalsamfunnet

5. Trygghet for ungene

6. Utrolig vakker natur

7. Svartisen blir din nærmeste nabo

8. Láhko nasjonalpark er åpen døgnet rundt

9. Spennende, innovativt og framtidsrettet næringsliv

10. Du blir del av et rikt kulturliv
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Hun ville flytte nærmere familien, 
og han tenkte: hvorfor ikke? Nå har 
Maja og Patrick fått masse hus for 
pengene i Meløy, og flott natur til 
fritidsbruk. Og ikke minst: Elida!

– Det er vel ikke sånn at det er mer 
utrygt å bo i byen enn her, men det 
føles tryggere og bedre for oss i 
Meløy, nå som vi har Elida, forklarer  
Maja Krogh Hansen og Patrick 
Kaspersen (begge 30).

Samboerparet bodde i Bodø, men 
tok steget for 4 år siden – de kjøpte 
romslig enebolig med stort uteom-
råde på Ørnes i Meløy. Der bor de i 
dag sammen med datteren Elida, 
som blir 3 år i vinter.

– Jeg er oppvokst i Bodø, men  
tenkte: hvorfor ikke? Og når Elida  
leker ute – jo, jeg ville nok vært 
enda mer påpasselig i byen. Jeg 
bekymrer meg nok mindre her, 

altså for at noe skal skje med 
henne, mener Patrick.

Klart for herjing i stua når pappa Patrick 
kommer hjem fra jobb til Elida (snart 
3 år) og samboer Maja Krogh Hansen. 
Småbarnsfamilien valgte Meløy på 
grunn av jobb, familietrygghet og 
økonomi.

MAJA OG PATRICK VALGTE MELØY!
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Ikke langt til byen
Han står i travel jobb som elektriker 
i Meløy Elektro, hele tiden på farten 
i et stort område – oppdrag for 
private og bedrifter. I år var han 
bas under storoppdraget som 
Elektro hadde med det nye Meløy 
helse- og velferdssenter.

– Jeg hadde vært her mange 
ganger i jobb, og kjente sjefen 
i Meløy Elektro. Maja hadde sitt 
nettverk her, og familien sin, og jeg 
skjønte at selv om dette er litt på 
landet, så er det samtidig ikke veldig 
langt unna byen og min familie. 
Så, vi bestemte oss for å ta sats og 
prøve, og dét har gått veldig bra – 
dette er et godt liv! smiler Patrick.

Maja har på sin side utdanning 
som frisør, hudpleier og negle-
designer, og en stund etter hjem- 
flyttingen fikk hun fast jobb i frisør-
salongen Kaspara på Ørnes. På 
grunn av helseutfordringer er hun 
nå sykemeldt, men gjør en arbeids- 

avklaring sammen med NAV, og 
håper nå å komme ut i arbeidslivet 
igjen.

Ville nært familien
– Vi trivdes godt i Bodø, og både 
Patrick og jeg har mange venner 
der. Men… i Meløy får man veldig 
lett kontakt med andre – folk er 
liksom enda mer omgjengelig her. 
Og det er mindre forhold, sånn at 
de andre foreldrene i barnehagen 
– de kan vi plutselig ha omgang 
med på fritiden, også. Jeg liker det, 
smiler Maja.

Som ikke minst liker å ha tett og 
ofte kontakt med familien sin. Nå 
bor hun nært både foreldrene, de 
to brødrene og flere onkler og tanter 
– de holder til «rundt svingen»,  
i nabobygda Neverdal. Allerede  
før Maja møtte Patrick, stod hun 
gjerne på snowboard og slalåmski  
i Glomfjordløypene, og tok dykker-
sertifikat for å oppleve eventyret 
under vann.
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– Da vi to møttes, ble jeg også  
hekta på sykling, altså downhill – vi 
går opp på fjellene med sykkelen, 
og kjører ned! Meløy er veldig spen-
nende, for det er så mange løyper 
her som ingen har prøvd før oss!

På fritiden dyrker både Patrick 
og Maja hobbyen enduro, altså 
sykling i bratt terreng, nedover. 
– Det krever god konsentrasjon 
og kondisjon, og dét får jeg nytte 
av både i jobb og fritid, forklarer 
Patrick.

Mye for pengene
Huset på Ørnes kjøpte de for 5 år 
siden, etter å ha reist i 5 måneder 
som backpackere i Asia. Begge 
hadde lyst på barn, og eiendom-
men i Spildra er rikelig stor, både 
innomhus og for uteaktiviteter.

Men for 3 millioner kroner… i byen 
får du kanskje en liten leilighet for 
den summen – her fikk vi et digert 
hus med stor garasje!

– Vi vurderte først å kjøpe i Bodø, 
og var på flere visninger. Men for 
3 millioner kroner… i byen får du  
kanskje en liten leilighet for den 
summen – her fikk vi et digert hus  
med stor garasje og masse ute- 
areal! Det er enorm forskjell på 
prisene, og likevel er det så nært 
at vi fint kan ta en dagstur til byen, 
mener Patrick.

Han og Maja har hatt travle etter-
middager med husmaling og nye 
forbedringer på huset – strevsomt 
mens det står på, men desto artig-
ere når sluttresultatet blir bra!

– Årene som kommer, da?

– Tja, vi håper jo at Elida kan få 
noen søsken, smiler Maja. – Når det 
gjelder bosted, så har vi vurdert 
Neverdal, siden barnehagen ligger 
der, og søskenbarna til Elida bor der. 
Foreløpig blir vi her vi er, og nå skal 
straks badet renoveres! Vi har uan-
sett ingen planer om å forlate Meløy!
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Er du glad i å gå på ski er 
mulighetene mange i Meløy. Både 
for deg som ønsker å kjøre ned 
bratte fjellsider, men også for deg 
som ønsker å dra på tur med hele 
familien. Her får du tips til 3 flotte 
turer i Meløyalpene. 

Ta gjerne kontakt med Meløy 
tilflytterkontor for å få tips til fine 
familieturer på ski. 

1. Tverrfjellet 
949 meter over havet.
Turen starter fra Glomfjord Alpin-
senter. Her er du så heldig at du 
kan ta stolheisen opp til cirka 500 
meter over havet, og spare noen 
høydemeter på vei opp. Fra stol-
heisen på toppen er det cirka 400 
høydemeter i jevn stigning til du 
står på Tverrfjellet. Her får du fan-
tastisk utsikt ut over øyriket Meløy. 

2. Ronsfjellet 
990 meter over havet.
Ronsfjellet er en svært populær 
topptur i Meløy for skikjørere. Turen 
starter i Kjeldal i Bjærangsfjorden, 
og du kan ta skiene på allerede 
ved bilen. Tinden har en øst/vestlig 
vegg med bratte skråninger ned 
mot fjorden. Her er det gode snø-
forhold i store deler av sesongen, 
og nydelig utsikt hele veien opp. 

3. Svartvasshamran 
626 meter over havet.
Svartvasshamran er et populært 
turmål både sommer og vinter. Her 
starter turen ved skihytta i Spilder-
dalen på Ørnes. Herfra kan du følge 
en skogsvei opp til Matvatnet, før 
du tar av mot Breifjellet og deretter 
går videre mot Svartvasshamran. 
Dette er en fin søndagstur for de 
fleste som liker å gå på ski.

3 FLOTTE TURER PÅ SKI 
I MELØYALPENE 
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Tips til flere turer finner du på ut.no
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Et godt nettverk har stor betydning 
for trivselen på et sted. Det er slik 
man finner nye venner, fritids- 
aktiviteter og bygger relasjoner til 
andre. Som tilflytter er det viktig at 
du selv er oppsøkende, men vi kan 
hjelpe deg litt på veien. Her har vi 
samlet en rekke forslag til nettverk 
som du sikkert kan få glede av. 

Grendelagene i Meløy
Å kontakte grendelaget der du bor 
kan være en fin måte for å få en 
oversikt over lag og foreninger i dit 
nærområde. Meløy har et veldig 
aktivt foreningsliv, med mer enn 
120 lag og foreninger. Her skal det 
være noe for enhver smak, og alle 
tar med glede imot nye medlem-
mer. Grendelaget kan også gi deg 
informasjon om fine turområder, 
aktiviteter og andre fritidstilbud i 
nærmiljøet ditt. 

Ny i Meløy treff
Meløy tett på inviterer 1 til 2 ganger 
i året til Ny i Meløy treff. Treffet er 
for deg som er ny i Meløy, eller for 
deg som har bodd her en stund, 
og ønsker nye bekjentskaper. En 
oversikt over dato og sted for våre 
«Ny i Meløy treff» finner du på 
www.facebook.com/meloytettpa/

Bli en frivillig
En god måte for å skape nye nett- 
verk er å bli frivillig. Mange av foren- 
ingene i Meløy drifter et mangfold 
av aktiviteter for små og store, og 
kan ikke eksistere uten hjelp fra 
frivillige. Også Meløy Frivilligsentral 
tar gjerne imot flere frivillige til sine 
aktiviteter. Som frivillig får du både 
nye nettverk og gode opplevelser.  
Ta kontakt med ditt grendelag, eller 
Meløy Frivilligsentral dersom du 
ønsker å bidra. 

SKAP DEG ET GODT NETTVERK 
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Meløynaturen byr på flotte tur-
muligheter året gjennom, og flere  
av fjellene våre er ideelle for topp- 
turfolket. Er du ukjent i området og 
ikke ønsker å gå på tur alene, kan 
felles turer med erfarne fjellfolk i 
Meløy Turlag være et fint alternativ.

Meløy Turlag er også et supert  
utgangspunkt for deg som ønsker 
å bli kjent med andre turinteres- 
serte Meløyfjerdinger.

Les mer om Meløy turlag, og deres 
fellesturer på www.bot.no 

PÅ TUR MED 
ERFARNE FJELLFOLK 
I MELØY TURLAG
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Meløy er et godt og trygt sted å 
vokse opp, og ønsker familien å 
leve et aktivt liv er det ikke noe 
problem. Her er noe av det dere 
kan gjøre på fritiden.

Meløy fritidsbad
Meløy fritidsbad er et moderne 
badeanlegg lokalisert i Glomfjord. 
Her kan hele familien kose seg 
med treningsaktiviteter og vannlek. 
Anlegget består av et hovedbas-
seng og et varme og terapibas-
seng som passer ypperlig for de 
minste. I tillegg er det en vannsklie, 
stupetårn og badstuer. Informasjon 
om priser og åpningstider finner du 
på www.meloy.kommune.no

Glomfjord Alpinsenter
Glomfjord Alpinsenter har 4 traseer, 
inkludert en barnebakke for de aller 
minste. I tillegg er det ypperlig å 

drive frikjøring under stolheisen. 
I bakken finner du også ei veldig 
hyggelig skistue hvor du kan få 
deg noe å spise og drikke mellom 
turene. www.glomfjord-alpinsenter.
webnode.com

Aktivt ridemiljø
I Meløy finner du et meget aktivt 
ridemiljø, og her er flere muligheter 
for deg som ønsker å drive med 
hest. På Reipå finner du blant annet 
et flott rideanlegg som er arena 
for Meløy hestesportlag. Klubben 
har høy aktivitet i form av kurs og 
stevner. www.meloyhestesportlag.
com

Squash hall
I tilknytning til Ørneshallen finner du 
to nye squashbaner. Ønsker du å 
spille kan du booke drop-in timer 
eller kjøpe abonnement. Husk å ta 

FRITIDSTILBUD FOR HELE 
FAMILIEN 
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med hallsko med lyse såler. 
www.orneshallen.no

Meløy bibliotek
Liker du å lese eller spille spill er 
Meløy bibliotek stedet for deg. Her 
finner du også Meløy utstyrssentral 
hvor du kan låne det aller meste av 
turutstyr og utstyr til ulike aktiviteter 
inkludert kajakk, skøyter, ski med 
mer. På biblioteket er det også ulike 
aktiviteter for både små og store. 
www.meloybibliotek.no

Ungdomsklubber
Det finnes flere ungdomsklubber 
rundt omkring i Meløy med ulike 
typer aktiviteter. Tilbudet er i hoved- 
sak rettet mot aldersgruppen 
8. trinn til 18. år. En oversikt over 
tilbudet finner du på www.meloy.
kommune.no/ung

Meløy kulturskole
På Meløy kulturskole kan du få opp-
læring på bandinstrument, sang, 
klassisk slagverk, tegning, form og

farge, og dans. Undervisningen 
følger skoleåret. Hovedopptaket 
skjer i juni, men skolen tar inn elever 
gjennom året ved behov. Mer infor-
masjon finner du på www.meloy.
kommune.no

Glomfjord kino
Glomfjord kino finner du i Meløy  
kulturhus. Kinoen drives på dugnad 
og har visningsdag hver søndag, 
men også enkelte premierer og 
større filmer på fredager og tors- 
dager. Kinoen har kiosksalg. 
Visningsprogrammet finner du på 
www.facebook.com/Glomfjordkino.

Et mylder av lag og foreninger
I Meløy kan du være med i svøm-
meklubb, flere kor og korps, svært 
aktive idrettslag med mange ulike 
aktiviteter, padleklubb, gatebil- 
klubb, revylag, aktive småbåtfore-
ninger, Lions, Saniteten, husflidslag, 
skateklubb, og mye mer. Ta kontakt 
med Meløy kulturkontor dersom du 
ønsker en oversikt over tilbudene. 
www.meloy.kommune.no
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MELØY; 

Velkommen til nasjonalparkkommunen Meløy. Fra Meløy har du
lett tilgang til flotte turer i Lahko nasjonalpark og Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark. 

– en nasjonalparkkommune 
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MELØY; 
Láhko nasjonalpark
Láhko nasjonalpark har et areal på 
cirka 188 kvadratkilometer fordelt 
på kommunene Gildeskål, Beiarn 
og Meløy.

Láhko er nasjonalparken for deg 
som liker spennende geologi. Her 
finner du det største sammen-
hengende kalksteinområdet i 
Norge som ligger over skoggrensa. 
Med sin størrelse og beliggenhet  
er det et unikt landskap, selv i 
europeisk målestokk, hvor regn og 
overflatevann har tært opp berg-
grunnen og formet en mengde 
grotter og unike bergformasjoner. 
Floraen i fjellområdet er svært rik, 
med om lag 290 kjente planter. 
Tamreinen bruker området som 
beite, og i de mange innsjøene 
trives både fisk og fugl. Láhko er et 
svært populært utfartsområde for 
lokalbefolkningen, og den lokale 
jeger- og fiskerforeningen har flere 
hytter til utleie. 

Mer om hytteutleie se:
www.glomfjellet.info

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
har et areal på 1850 km2 og strek-
ker seg over kommunene Beiarn, 
Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal. 

Isbreen Svartisen dekker om lag 
en femtedel av nasjonalparken. 
Svartisen er Norges nest største 
isbre, og den lavest beliggende 
på det europeiske fastlandet. 
Svartisen består av to atskilte breer: 
Vestisen og Østisen. Brelandskapet 
inneholder elvesletter med sand- 
og leiravsetninger som er under 
stadig forandring av breelvene. 
I sentrale deler av nasjonalparken 
preges berggrunnen mange steder 
av kalkstein. Gjennom årtusener 
har vannet trengt seg ned i sprekker 
i kalksteinen, og tært opp og vasket 
ut utallige små og store grotter. 
Den kalkrike berggrunnen gir opp-
hav til en rik flora med sjeldne arter, 
som igjen gir et yrende dyreliv. 

Les mer om våre to nasjonalparker 
på www.norgesnasjonalparker.no.
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Meløy har et stort behov for arbeids- 
kraft de kommende årene, både 
innenfor offentlig og privat sektor. 

Meløy kommune er en stor arbeids- 
giver med om lag 700 årsverk. Her 
er det særlig mange arbeidsplasser 
innen helse- og omsorg, og innen 
utdanning, men også jobber som 
krever teknisk eller økonomisk fag-
bakgrunn.

Offentlige virksomheter som  
politiet, NAV, ambulansetjenesten 
og Meløy videregående skole har 
også spennende arbeidsplasser  
å by på.

Meløy er en industrikommune,  
og dette gjenspeiles naturlig nok 
i en betydelig andel jobber innen 
industri. Innenfor portene til Glom-
fjord Industripark har om lag 450 
arbeidstakere sitt daglige virke, 
med Yara Glomfjord Norge som 

den største aktøren. Her er det 
mange spennende jobber innen 
høyteknologisk prosessindustri  
med en grønn profil. 

Meløy er også en betydelig fiskeri- 
og havbrukskommune med en 
rekke jobber i tilknytning til disse 
næringene. Det er også mange 
jobber innen bygg- og anlegg, 
varehandel og tjenesteyting, og en 
stadig voksende reiselivsnæring. 

Vil du ha hjelp og tips til jobbsøking 
kan du kontakte Meløy tilflytterkon-
tor på telefon 409 00 575 eller 
epost post@meloyfrivilligsentral.no
Du kan også kontakte Meløy 
næringsforum på epost 
post@meloynf.no

Du kan også selv gå på jobbjakt 
på www.meloy.no sin oversikt over 
ledige stillinger hver måned. 
Velkommen til Meløy!

FINN DIN JOBB I MELØY 
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Barnehager og skoler
I Meløy har helsefremmende skoler 
og barnehager vært et satsnings- 
område side 2010, og alle skolene 
har fått kvalitetsstemplet helse-
fremmende skole. Også i barne-
hagene er helsefremmende arbeid 
godt forankret, og man har fokus 
på fysisk aktivitet og godt psyko- 
sosialt miljø. Naturen brukes flittig 
både til turer og lek. 

Barnehager
Meløy har 7 kommunale barne- 
hager:
• Reipå barnehage, Reipå
• Utsikten barnehage, Neverdal
• Glomfjord barnehage, Glomfjord
• Halsa barnehage, Halsa
• Vall barnehage, Engavågen
• Solsikken barnehage, Meløy 
• Bolga barnehage, Bolga 

Skoler
Meløy har 8 kommunale skoler:
• Reipå skole  (1.-7. trinn)
• Ørnes skole  (8.-10. trinn)
• Spildra skole  (1.-7. trinn)
• Glomfjord skole  (1.-10. trinn)
• Halsa skole  (1.-7. trinn)
• Enga skole  (1.-10. trinn)
• Bolga oppvekstsenter  (1.-10. trinn)
• Meløy oppvekstsenter  (1.-10. trinn)

Informasjon om våre kommunale 
skoler og barnehager finner du på 
www.meloy.kommune.no

Neverdal EnSpire AS skole
Neverdal EnSpire AS skole ble 
etablert i 2018, og er Norges 
første godkjente friskole med 
entreprenørskap som profil. 
Skolen har et tilbud for 1.-10. trinn. 
www.enspire.no

BARNEHAGER OG SKOLER 
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I Meløy finner du tre 
legekontor:

Ørnes legekontor med legevakt
Meløy helse- og velferdssenter
Gammelveien 16, 8150 Ørnes
Telefon 75 71 06 00

Glomfjord legekontor
Glomen helsehus
Glomveien 3, 8160 Glomfjord
Telefon 75 71 01 00

Engavågen legekontor
Vall 135, 8170 Engavågen
Telefon 75 71 02 50

Viktige telefonnummer:

Legevakten
Telefon 116 117
Legevakten dekker behovet for 
nødvendig legehjelp utenom vanlig 
kontortid. Legevakten er tilgjengelig 
døgnet rundt, alle dager. I kontor-
tiden dekkes legevakttjenesten av 
leger som er i arbeid ved lege- 
kontoret. 

Legevakten for Meløy er lokalisert i 
Meløy helse- og velferdssenter på 
Ørnes. 

Akutt telefon
Ved livstruende tilstander 
må du alltid ringe medisinsk 
nødnummer 113.

LEGE / APOTEK / HELSESTASJON 
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Sykehus:
Vårt nærmeste sykehus er  
Nordlandssykehuset i Bodø, cirka 1,5  
timers kjøring nord for Ørnes. 
Telefon: 75 53 40 00
Pasientreiser: 05515

Helsestasjontjenesten:
Helsestasjon og skolehelse- 
tjenesten er et gratis tilbud til alle 
barn og unge, samt gravide. 

Helsestasjontjenesten har kontorer 
på Ørnes, Glomfjord, Halsa og Vall.
 
Ta gjerne kontakt med 
Meløy kommune for 
informasjon om åpningstider. 
Telefon 75 71 00 00
www.meloy.kommune.no
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I Meløy kan du bosette deg i en av 
våre ti flotte bygder. Du kan velge å 
bo ved havet eller oppunder fjellet, 
eller midt blant mange andre i et 
sentrumsnært boligfelt. Uansett har 
du kort vei til flotte naturområder, 
og de fleste av oss kan begynne 
turen rett utenfor døra.

Ønsker du å kjøpe bolig finner du 
oversikt over hus til salgs i Meløy 
på finn.no. Ønsker du å leie bolig, 
så har kommunens boligstiftelse, 
Meløy Boligstiftelse, boenheter for 
utleie på Ørnes og i Glomfjord. Ta 
kontakt med Meløy Bedriftsservice 
for mer informasjon om ledige 
leiligheter. 

I tillegg finnes en rekke private  
aktører som leier ut hus og leilig- 
heter. Halsa Boligbygg har om lag 
50 enheter til leie i Meløy, lokalisert 
til Ørnes, Engavågen og Halsa.  

I Ørneshaugen Panorama er det  
15 nybygde leiligheter til leie. Her 
kan du kontakte Halsa Boligbygg 
for mer informasjon.

Tenker du å bygge hus og er på 
utkikk etter tomt? Meløy kommune 
har oversikt over ledige kommu-
nale tomter.

Meløy tilflytterkontor kan være  
behjelpelig med å skaffe oversikt 
over ledige hus, leiligheter og 
tomter i de ulike bygdene. 

Meløy har også mange fritidseien-
dommer som ligger spredt fra 
høyfjellet til øyene. Om du ønsker 
fritidseiendom i Meløy finner du 
oversikt over fritidsboliger til salgs 
på finn.no.

BOLIGER OG TOMTER
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Meløy videregående skole
Meløy videregående skole har tre 
avdelinger. På Ørnes tilbyr Meløy 
videregående skole 3-årig studie- 
spesialisering. Elevene kan fra  
andre studieår velge mellom  
programområdene: språk,  
samfunn, økonomi og realfag.

På Inndyr tilbys 2-årig yrkesfaglig 
studieretning innen naturbruk med 
akvakultur og fiske og fangst som 
valgmuligheter. Skolen har et topp 
moderne undervisningsfartøy  
«Oscar Sund» som blant annet  
brukes på Lofotfiske.

I Glomfjord kan Meløy videregåen-
de skole tilby 2-årige yrkesfaglige 
studieretninger innen teknikk og 
industriell produksjon, elektrofag, 
og helse- og oppvekstfag. Skolen 
har tette bånd til industriparken i 
Glomfjord og lokal industri.

Lærling
Meløy har en lang tradisjon for å ta 
imot lærlinger i bedrifter og i kom-
munen, og en stor andel av lærlin-
gene opplever å få jobbtilbud i sin 
lærebedrift etter endt læretid. 
For mer informasjon om det å 
være læring i Meløy, ta kontakt 
med Opplæringskontoret i Meløy. 
Telefon: 930 06 114
Epost: postok@mbs-as.no

Videregående opplæring for voksne
Opus Meløy tilbyr videregående 
opplæring for voksne. De er en sek-
sjon av Meløy videregående skole, 
lokalisert i Kompetansehuset Meløy. 
Her er også Karriere Salten lokali-
sert med studieverksted for elever 
i Nettskolen i Nordland. Dette er 
fylkeskommunens tilbud for voksne 
på nett. Mer informasjon finner du 
på https://nettskolen.nfk.no.
Du kan også bestille karriere- 
veiledning på telefon 75 65 00 00.

UTDANNING
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Drømmer du om å skape din egen 
arbeidsplass, eller har du allerede 
en virksomhet som du tenker å  
flytte til Meløy? Hos Meløy  
kommune er det hjelp å hente.

Våre rådgivere innen næringsut-
vikling kan tilby følgende tjenester:

Rådgivning
Våre rådgivere har lang erfaring  
fra utviklingsarbeid og etablerer- 
service, og kan være din støtte- 
spiller på veien mot å starte egen 
bedrift. Vi kan tilby veiledning og 
rådgivning, og kobling mot aktuelle  
utviklingsprogram og nettverk. 

Etablererkurs
Vi tilbyr etablererkurs gjennom 
Start Opp Salten. Start Opp Salten 
er et etablererkurs for deg som er 
gründer i en tidlig fase, og for deg 
som vurderer å starte egen bedrift. 

Start Opp Salten gir deg kunnskap-
en som øker dine muligheter til å 
lykkes, og et sosialt faglig nettverk 
av andre gründere. 
www.startoppsalten.no

Etablererstipend
Meløy kommune ønsker å stimu- 
lere til flere bedriftsetableringer i 
kommunen, og kan gi stipend på 
inntil 40 000 kroner. Våre rådgivere 
behandler søknadene fortløpende, 
og du kan forvente svar innen tre 
uker. Stipendene deles ut årlig. 

Disse kan søke: 
• Du som har en nyetablert bedrift 

og planlegger å leve av inntekt- 
ene fra denne. 

• Du som har investert egne midler 
og tid på planlegging av bedriften.

• Du som har en plan for oppstart 
av driften og trenger penger for å 
realisere den. 

BLI GRÜNDER
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Gründerkafe
Ønsker du å utveksle ideer og  
bygge nettverk med andre grün-
dere i Meløy? På vår månedlige 
gründerkafe møter du andre 
gründere og får informasjon om 
Meløy kommunes tilbud rettet mot 
gründere. 

Skal vi hjelpe deg og din virksomhet  
videre i Meløy? Mer informasjon 
finner du på:
www.meloy.kommune.no/
naeringsutvikling
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Meløy kommune ligger helt nord 
på Helgelandskysten, 12 mil sør for 
fylkeshovedstaden Bodø. Bodø er 
vår nærmeste by, og vanlig kjøre- 
tid fra Bodø til kommunesenteret 
Ørnes er cirka 1 time og 45 minutter. 
Bilturen går langs Kystriksveien  
(FV 17) gjennom et fantastisk og 
bølgende landskap med vakre 
fjorder og høye fjell. 

Kommer du sørfra, kan du følge 
E6 til Mo i Rana, og så ta av Kyst-
riksveien og følge den videre 
nordover. 

Slik reiser du hit
Daglige buss og båtforbindelser  
knytter Meløy til Bodø og Bodø 
lufthavn. Hurtigbåtruten Nordlands- 
ekspressen gir komfortabel tran- 
sport sjøveien, og anløper flere 
steder i Meløy på sin daglige rute 
mellom Bodø og Sandnessjøen. 
I tillegg er Ørnes anløpssted for 
Hurtigruten. 

Innad i kommunen kan du reise 
med ferge, hurtigbåt eller buss. 
Her finner du informasjon om  
rutetilbudet:

www.reisnordland.no
www.hurtigruten.no

REISE TIL MELØY
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Marlene B. Karlsen, Ronny Andersen, Tine B. Steinvei, og Start Opp Salten.
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