Zien en doen
De gemeente Malung-Sälen kan wereldklasse evenementen
bieden.

Ook u bent van harte welkom hier!

www.malung-salen.se

Geïnteresseerd in de activiteiten van de
bibliotheek?
Neem contact op met de Malung
Bibliotheek
Adres: Lisagatan 32B, Malung
Telefoon: +46 280-183 00
E-mail: biblioteket@malung-salen.se
www.malung-salen.se
Geïnteresseerd in evenementen en
bezienswaardigheden?
Neem contact op met het toeristenbureau
van Sälen
Adres: Centrumhuset, Sälen
Telefoon: +46 280-187 00
Info Point Malung
Adres: Lisagatan 32 B
Telefoon: +46 280-186 50
E-mail: info@malung.se
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Hier klinkt het startschot voor ‘s werelds oudste, grootste en langste ski-race – de Wasaloop. In de zomer wordt de steeds groeiende CykelVasa run gehouden, waaraan zowel geoefende fietsers
als de top deelnemen. En de Zweedse Dance Band Week in Malung trekt meer en meer bezoekers. In 2016 komt de O-ring terug
met vijf dagen bergoriëntatielopen in Sälen, die naar verwachting
25.000 oriëntatielopers zal trekken.
De bijna 200 andere verenigingen die in de gemeente actief
zijn, bieden een rijke keuze aan activiteiten voor alle voorkeuren en
smaken. Er zijn zeer succesvol sportclubs met wereldklasse deelnemers in de sport, zoals, alpineskiën, schieten en oriëntatielopen.
Er zijn ook talloze prachtige openluchtbaden in de gemeente,
openbare baden in Malung, de Experium avonturenbaden in Sälen,
vele sporthallen en fitnessruimtes en het sportveld in Malung met
sportvelden, verlichte skipistes, bowlingbanen en curling sporthallen.
De bibliotheken in Malung en Sälen bieden, in aanvulling op
goed gevulde boekenkasten, ook interessante en stimulerende lezingen, tentoonstellingen en programma’s voor de allerkleinsten.
De gemeentelijke cultuurschool is gericht op jonge mensen die
willen leren dansen, zingen, instrumenten bespelen of deelnemen
aan drama en theater. De leraren op de school geven elke week
aan bijna 300 leerlingen les.
De gemeente Malung-Sälen beschermt het lokale culturele erfgoed, en er zijn vijf buurthuizen te bezoeken. De molensteenbrug
in Östra Utsjö is Dalarna’s eerste cultuurreservaat. De brug is 1,7
kilometer lang, en afgezien van een verkwikkende wandeling biedt
het ook de mogelijkheid voor een prachtige, natuurlijke en culturele
ervaring.
De leerindustrie was vroeger het dominante kenmerk van de
gemeente. In Öje, ongeveer 15 km ten oosten van het centrum van
Malung, is een goed bewaard gebleven leeratelier van halverwege
1900 die bezocht kan worden. Jannesgården in Malung laat een
lederen tentoonstelling zien, wat een historische achtergrond geeft
van de huidige activiteiten in de leersector.
In de gemeente Malung-Sälen leven we dicht bij dat wat echt
iets betekent. Hier is er frisse lucht, bergen, skiën, sneeuwscooteren, visvijvers en wildernis. Degenen onder ons die in Malung-Sälen
wonen hebben een actieve keuze gemaakt om dit te doen, omdat
we denken dat de kwaliteit van het leven belangrijk is.

