
LIVSKVALITET PÅ RIKTIGT
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”VI ÄR NORDENS STÖRSTA  
VINTERTURISMKOMMUN” 

Foto: PeakPoint Adventure

Foto omslag: Håkan Olsén
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• VVS
• Vattenskador och renoveringar
• Installerar värmepumpar (an-

söker om borrtillstånd och fixar 
borrning)

• Avloppslösningar

• Industri- och svetsarbeten
• Vattenbrunnar och vattenfilter
• Jour dygnet runt 
• Vi löser även hela projekt och syr 

ihop med andra yrkesgrupper 
som snickare och elektriker m.m.

Hantverksvägen 3, LIMA • 0280-312 31 • info@simonssonsror.se

VÄLKOMMEN TILL 
MALUNG-SÄLEN
Malung-Sälens kommun är norra Europas största 
vinterturismkommun. Förutom upplevelseindustrin,
stora evenemang i världsklass och en snabbt 
växande besöksnäring har vi också en spännande
utveckling framför oss med en ny internationell 
flygplats i Sälen.
 
Även om Malung-Sälens kommun främst förknippas 
med snö och vintersport bjuder sommarhalvåret på 
fantastiska naturupplevelser och många evenemang. 
 
Men viktigast är ändå att Malung-Sälens kommun 
är en bra kommun att bo och verka i. Här är tempot 
lite lägre, människorna vänliga, samvaron naturlig. 
Och det är lika gott att växa upp som att åldras här.
Det finns arbete och möjligheter till företagande, bra 
skolor, fritidsaktiviteter, suverän äldrevård och allt
det som skapar livskvalitet på riktigt.

Varmt välkommen hit du också! 
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NÄRMARE  
ÄN DU TROR
Malung-Sälens kommun ligger i den nordvästra delen 
av Dalarna. Trots att vi är en del av Sveriges fjällvärld 
och storslagna natur har vi nära till det mesta. Tåg till 
Mora eller Borlänge tar någon timme och med bil når 
du Stockholm på fyra timmar. 
 
Vill du transportera dig snabbare eller längre flyger 
du från nya Scandinavian Mountains Airport. Här går 
under säsong reguljära linjer till Stockholm, Malmö, 
Köpenhamn och London, för att bara nämna några. 
 
Scandinavian Mountains Airport är dessutom för- 
modligen en av få flygplatser i världen som, förutom 
hyrbilar, erbjuder skoter och hundspann för transfer.

Foto: Destination Sälenfjällen
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Niklas Larsson
070-516 33 35

niklas.larsson@cdentreprenad.se
www.cdentreprenad.se

Entreprenad Per-Erik Lagerberg
070-595 35 03

per-erik.lagerberg@cdentreprenad.se
www.cdentreprenad.se

Odd Berg
Tel 070-312 38 61

odd.berg@kewab.se
www.kewab.se

Daniel Bröyt
070-630 49 64

daniel@ericsonilima.se
www.ericsonilima.se

Exempel på tjänster:
Mark- & grundarbeten, Vägbyggnationer, Vägunderhåll,  

Vinterväghållning, Asfalteringsuppdrag.

Certifierad för VA-anläggningar, leverans av grusmaterial, trummor m.m.

Vi har även en Entreprenadavdelning som verkar i hela Sverige samt delar av Norge.

Vårt motto är att alltid leverera en god kvalité, i rätt tid & till rätt pris. 

Vår maskinpark består av ca 100 enheter som är anpassade till kunders  

behov & dagens miljökrav. Företagen har sina lokalkontor i Malung, Lima och Sälen i 

Malung-Sälens kommun och ingår i Kewab-gruppen som ligger i Karlstad.

TILLSAMMANS ÄR VI EN  
STARK LOKAL LEVERANTÖR
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Electro Projekt PCI AB är ett elkonsultföretag
som erbjuder tekniska elkonsulttjänster inom
fastighet och industri.

FALUN Svärdsjögatan 16 | 023-185 20
LEKSAND Norsgatan 29 | 0247-134 20
www.electroprojekt.se

Exempel på vad vi utför: Systemförslag,
projektering, konstruktion, förfrågnings- 
underlag för entreprenader, installations-
samordning, entreprenad besiktning, 
Elektriska nämndens revisionsbesiktning, 
värmetermografering med värmekamera.

BO SOM DU VILL
I Malung-Sälens kommun har du alla möjligheter 
att skapa ett drömboende för dig och familjen. 
Kommunen är stor och därför kan du välja mellan 
att bo centralt eller mer enskilt.

Vill du bo i lägenhet finns det både hyres- och 
bostadsrätter att tillgå. Dessutom finns det hus 
till salu, både i centralorterna och i naturlägen, 
till priser en bra bit under marknaden i 
storstadsområdena. 

Vill du bygga själv så finns det både kommunala 
och privata tomter lediga. När du hittat det 
perfekta läget hjälper kommunens miljö- och 
stadsbyggnadskontor dig smidigt genom hela 
processen.
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Tel. 0280-122 77 www.�allsotarna.se
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Östvalla 125    780 68 Transtrand
Tel. 0280-222 55 
www.transkog.se    
info@transkog.se

Kyrkbyn 106    780 64 Lima 
Tel. 0280-550 80
www.limaskog.com    
info@limaskog.com  

BÄST I KLASSEN  
I DALARNA
Ett av många skäl till att bo i Malung-Sälens kommun är skolorna och 
utbildningen. Från förskolan och upp genom årskurserna råder trivsel 
och trygghet. 

Vi utsågs till Dalarnas bästa skolkommun 2019 av Lärarförbundet 
och totalt hamnade vi på en 58:e plats i landet. Rankingen grundas på 
flera kriterier, bland annat resurser till utbildningen, utbildade lärare, 
meritvärde åk 9 och fullföljd gymnasieutbildning inom tre år.

På Kvalitetsmässan i Göteborg hösten 2019 fick representanter från 
kommunen hålla föredrag om Malung-Sälen som en framgångsrik 
skolkommun. Det är Europas största konferens och fackmässa om 
verksamhets- och samhällsutveckling. Kul, tycker vi!

Vi är också stolta över att ha Malung-Sälens gymnasieskola med 9 olika 
nationella program och Riksidrottsgymnasium, för den som satsar på en 
internationell karriär på elitnivå inom skidor (alpint), snowboard eller 
freestyle.

Stämningen är god i våra skolor och eftersom orterna är mindre blir 
förhållandet mellan elever och skola mer personligt och engagerat, 
det skriver både elever och föräldrar under på. Vi har också en aktiv 
kulturskola med musik, sång, dans och teater på schemat.

Funderar du på att ta steget och flytta till Malung-Sälens kommun finns 
möjligheten att prova på en av våra skolor under en termin (minst fyra 
månader) innan familjen helt bestämmer sig.
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L I M A

Rikstvätt Lima (tidigare Lima Tvätten) finns lokalt i Malung-Sälens kom-
mun men genom tillhörigheten till den riksomfattande organisationen 
Rikstvätt verkar vi i hela Sverige. Samarbetet ger våra kunder unika möjlig-
heter med sortimentsbredd, konkurrenskraftiga priser, hög leveranssäker-
het och tekniksatsningar (datachip/rfid).

Erfarenheten som vår duktiga personal skaffat sig under årens lopp ger en 
kontinuitet och säkerhet för kunderna, vi känner väl till kundernas krav och 
säsongsvariationerna.

Är både ISO 9001 (kvalitet)-, ISO 14001 (miljö)-, OHSAS 18001 (arbets-
miljö)- och Svanen (miljö)-certifierade som är ett bevis för att vi har rutiner 
och system som säkerställer att vi lever upp till våra åtaganden som en 
säker textilleverantör.

SERVICE • KVALITET • SÄKERHET • LOKALT OCH GLOBALT
MILJÖ • HÅLLBARHET • TEKNIK • FRAMTID

Textilservice för smartare företag
www.rikstvatt.se/lima

Lima Tvätten AB
Västra Ärnäs 220A, 780 64  LIMA
0280-320 01 • info.lima@rikstvatt.se
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Foto: Gustaf Adolfsson
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Med fokus på dricksvatten, återvinning och miljö 
underlättar vi din vardag!
Rent och gott vatten ur kranen är en självklarhet för alla i 
Malung-Sälens kommun. Att få sina sopor hämtade, kunna 
sortera sitt avfall, duscha och ha ett fungerande avlopp tar 
de flesta också för givet. Det är vår uppgift på Vamas att se 
till att dessa grundläggande och livsnödvändiga funktioner i 
vår kommun fungerar. 

Vi tar ansvar och bedriver vår verksamhet med ett långsik-
tigt perspektiv för framtida generationer. Vår service går ut 
på att fortsätta förenkla och erbjuda våra kunder tjänster 
och lösningar som de har nytta av. Det är våra kunder som 
måste göra den största insatsen, men vi ska göra vad vi kan 
för att underlätta, då det ska vara lätt att göra rätt!

Vill du veta mer, kontakta oss gärna
0280-185 80 • kundservice@vamas.se • www.vamas.se

INGET GÅR UPP MOT VINTERN HÄR
Malung-Sälens kommun har allt du någonsin kan önska för ett aktivt vinterliv. Sälen är en
internationell destination med en vacker fjällvärld som erbjuder all tänkbar vintersport: 
utförsåkning, längdskidor, skoterturer, hundspann och afterski för hela familjen.
 
Men du måste inte ägna dig åt vintersport för att trivas i Malung-Sälens kommun under
vinterhalvåret. Biblioteken arrangerar utställningar, författarbesök, bokcirklar, teater,
konserter och aktiviteter för barn. Du kan också gå på bio i Sälen och lyssna till livemusik på 
Folkets park i Malung.
 
När året är som mörkast lyser julmarknaderna upp runt om i kommunen och i månadsskiftet 
februari-mars är det dags för Vasaloppets vintervecka med själva Vasaloppsstarten i Berga by, Sälen.  
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Grävmaskiner 3,5–15 ton
Grävlastare med personkorg

Hjullastare
Lastbilar med växelflak

Byte av utvändiga kranar
Vatten- och avloppstining

Trumtining
Snöröjning

Grävning för grunder

Västra Långstrand 159 • 780 67 Sälen 

Tele 0280-202 88 • E-post skarptegen@telia.com

INGET GÅR UPP MOT 
SOMMAREN HÄR
Malung-Sälens kommun har allt du kan önska för ett 
underbart sommarliv. Säkert förknippar många
Dalarna med midsommarfirande och självklart har vi 
majstång och dans, folkdräkter och lekar i Malung. Du 
kan se Skinnarspelet ”Den underbara pälsen” som spelas 
varje midsommarhelg. I mitten av juli är det dags för 
Visfestival och när Dansbandsveckan bjuder upp vecka 
29 kommer många tusentals glada besökare till Malung.
 
Tillsammans med många kringaktiviteter är det en av 
Sveriges största festivaler med något för alla.

Föredrar du en mer naturnära upplevelse väljer du 
några av många sköna vandringsleder, att fiska, jaga, 
paddla, cykla mountainbike, plocka bär och svamp.

I Malung-Sälen maxar vi alla årstider året runt!

Foto s.12-13: Henrik Hansson
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Transtrands Snöskoterservice
Polaris

Ingemar Sköldner

Fiskarvägen 34, 780 68 Transtrand
070-530 50 86 • ingemar.skoldner@telia.com
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STORT FÖRENINGSLIV 
– HÄR FÅR DU VÄNNER FÖR LIVET 
Att säga att föreningslivet är rikt i Malung-Sälens kommun är en underdrift. Inom kommunen finns 
hundratalet föreningar som representerar alla tänkbara intressen. Kommer du som nyinflyttad är 
föreningslivet det perfekta sättet att lära känna människor på orten och få nya vänner.

Förutom idrottsföreningar, hembygdsgårdar och hobbyföreningar finns det garanterat en förening med 
medlemmar som delar just ditt specialintresse – och som kommer att välkomna dig i gemenskapen.

14
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ETT NÄRINGSLIV  
SOM GER JOBB
Malung-Sälens kommun är Dalarnas mest företagsamma kommun 
med cirka 1 800 aktiva företag och organisationer. Vi har ett nära 
och personligt samarbete mellan kommunen och näringslivet. Vi har
flera industrier inom tillverkning och skogsbruk men främst inom 
besöksnäringen, som ständigt växer.
 
När det gäller Malung-Sälens kommun utsågs vi till Årets Raket i 
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat i Sveriges kommuner 
2019. På bara ett år har vi klättrat 158 placeringar!

ARBETE INOM KOMMUNEN
Malung-Sälens kommun står inför ett generationsskifte och behöver 
kontinuerligt rekrytera engagerade och duktiga medarbetare. Vi 
arbetar ständigt för att utveckla servicen för alla som bor och verkar 
i kommunen. 
 
Idag har vi en individanpassad äldreomsorg i toppklass och en skola 
som placerar sig bland de främsta i landet. Så vill vi fortsätta ha det 
och om du vill vara med och utveckla Malung-Sälens kommun är du 
välkommen att söka jobb hos oss! 
 
Du hittar alla lediga tjänster på www.malung-salen.se/ledigajobb 

Välkommen till Sälens Byggservice AB. Vi utför bygg-
nadsentreprenader, hustillverkning och fastighetsun-
derhåll. Du kan anlita oss för totalentreprenad inom 
bygg. Sälens Byggservice drivs av Sven-Erik och vi har 
idag 6 anställda. Hör av dig till oss angående allt från 
byte av dörrar, fönster och köksluckor till totalreno-
vering av äldre hus och byggnationer av hela stugbyar.

Vi hjälper er med Byggnadsentreprenader, hustillverk-
ning, fastighetsunderhåll, vattenskador, ombyggnader, 
tillbyggnader, nybyggnationer och kök & badrum. 

Läs mer på www.salensbyggservice.se.
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DITT KOMPLETTA BYGG- & JÄRNVARUHUS I VÄSTERDALARNA

010-471 96 20

www.bolist.se

010-471 95 20
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dala metallpartier ab
Dörrar • Fönster • Tak • Fasader

Hantverkargatan 22, 781 71 Borlänge
Tel 0243-21 31 70 • Fax 0243-134 60

STARTA EGET I  
MALUNG-SÄLENS KOMMUN
Ta företaget med dig och flytta hit – eller flytta hit och starta företag! 

Malung-Sälens kommun är en av de mest företagstäta kommunerna i landet, men 
har alltid plats för fler entreprenörer. Som kommun kommer vi att stötta och hjälpa 
dig med det du behöver.
 
Genom Företagarna i Malung-Lima-Sälen får du ett värdefullt nätverk, redan från 
början. Vi har ett väl utbyggt fibernät, vilket gör att du kan jobba hemifrån, var du 
än vill bo.
 
Möjligheten att jobba i eget företag i Malung-Sälens kommun innebär att du
kan styra din arbetstid och samtidigt utnyttja alla möjligheter till vinteraktiviteter, 
sport, naturupplevelser och sommarnöjen.
 
I Malung-Sälens kommun är det nära från arbetsplatsen till en aktiv och givande 
fritid; livskvalitet på riktigt!
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KONTAKTA OSS

PROFESSIONELL FASTIGHETSSERVICE PÅ FJÄLLET

Kristoffer   070 297 50 45  

Annette      070 609 32 65

info@preventa.se

Behöver du hjälp 
med städning?

VÅRA TJÄNSTER
• storstädning • flyttstäd • byggstädning
• mattvätt

• kontorsstädning
• fönsterputsning• golvvård • hushållsnära tjänster

en enkel tjänst, på ett professionellt sätt och till ett bra pris
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Boka online på  
www.kullakliniken.se 

0280-109 21
Storgatan 36A, Malung

Sälenvägen 15, Sälen

DIN TANDLÄKARE 
I SÄLEN OCH MALUNG

Allmän tandvård
Akut tandvård

Estetiska behandlingar
Implantatbehandlingar

Malung-Sälens kommun 
Box 14  782 21 Malung
 
Besöksadress
Lisagatan 34

Telefon
0280-181 00

Mail
kommun@malung-salen.se

Hemsida
www.malung-salen.se


