
2 Kommunbeskrivning

Bräcke kommun har en areal på 3 849 km² vilket är större än t ex Gotland ! Bräcke
kommun är belägen i centrum av Sverige – mitt i
Norrland. Två stora pulsådror går rakt igenom kommunen.

E 14 , som ansluter sig på E 4 i Sundsvall, passerar Bräcke, Östersund, Åre och
går vidare till Trondheim samt järnvägen, där Bräcke är en knut mellan Östersund,
Ånge, Sundsvall och Långsele.

Från Bräcke är det 7 mil till Östersund. Det tar ungefär lika lång tid att köra bil
som mellan Vasaterminalen och Arlanda. Från Östersund och Sundsvall går flyg
till Stockholm. Det är alltid nära till Bräcke kommun

Bräcke kommun och dess invånare lever mitt i den norrländska barrskogsregionen
med enorma arealer barrskogar med inblandning av björk, asp, sälg och rönn.
Invånare och besökare kan ta del av:

 sjöar och vattendrag i riklig mängd
 Gimån – kommunens blå pulsåder
 solglitter och regn om sommaren
 gnistrande snö och kyla under vintern

Bräcke kommun är befolkningsmässigt en liten kommun med 7 577 invånare
(2000-12-31). Vilket innebär stort utrymme för var och en.

Bräcke kommuns befolkningsstruktur 2000 visar bland annat att cirka 25 % av
befolkningen finns i åldersgruppen 21-44 år.

Åldersgrupp Bräcke Riket
0 - 6 år 6,8 % (av befolkningen) 7,6 %
7 – 20 år 18,2 % 17,7 %
21 – 44 år 24,9 % 32,1 %
45 – 64 år 26,8 % 25,4 %
65 - år 23,3 % 17,2 %

Näringsliv- och sysselsättning
Jord- och skogsbruk har dominerat näringslivet i kommunen under stora delar av
det senaste seklet. Inte så konstigt eftersom det är vår största naturresurs.
Rationaliseringar har medfört att mindre än 10 % av dagens förvärvsarbetande
arbetar inom näringsgrenen. Men tar vi hänsyn till transporter och vidareförädling,
främst sågverk, har skogen fortfarande stor betydelse.

I kommunen finns även mycket kvalificerade mekaniska industrier, främst inom
skärande bearbetning av metall.

Tjänster inom offentlig sektor dominerar arbetsmarknaden. Men under senare år
har även den privata tjänstesektorn vuxit sig allt starkare. Redovisnings- och
revisionsbyråer, reklambyråer och mediaföretag, fotografer, konstruktörer med
flera är exempel på detta. Modern telekommunikationsteknik gör att vår kommun
blir alltmer intressant för den här typen av företag.

Antalet förvärvsarbetande efter näringsgren fördelade sig på följande sätt år 2000:

Näringsgren Antal Andel %
Jord- och skogsbruk 208 9,2
Tillverkning och utvinning 416 16,2
Energi, vatten och avfallshantering 30 1,2
Byggverksamhet 117 4,6
Handel och kommunikationer 302 11,8
Finansiell verksamhet, företagstjänster 131 5,1
Utbildning och forskning 225 8,8
Vård och omsorg 703 27,4
Personliga och kulturella tjänster 223 8,7
Offentlig förvaltning 122 4,8
Ej specifierad verksamhet 62 2,4
Totalt 2 567


