Se & göra
Malung-Sälens kommun kan erbjuda evenemang i världsklass.
Här går startskottet för världens äldsta, största och längsta skidlopp – Vasaloppet. På sommaren arrangeras den ständigt växande
CykelVasan där både motionärer och elit deltar. Och svenska dansbandsveckan i Malung lockar allt fler besökare. År 2016 återkommer O-ringen med fem dagars fjällorientering i Sälen, vilket väntas
locka 25 000 orienterare.
De drygt 200 olika föreningar som är verksamma i kommunen erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter för alla inriktningar och smaker.
Det finns framgångsrika idrottsföreningar med utövare i världsklass
i sporter som exempelvis alpint, skidor, skytte och orientering.
I kommunen finns det även otaliga härliga friluftsbad, ett badhus
i Malung, äventyrsbadet Experium i Sälen, flera idrottshallar och
motionsspår samt sportfältet i Malung med bandyplan, elljusspår,
bowling, curlinghall och sporthall.
Biblioteken i Malung och Sälen kan utöver välfyllda bokhyllor även
erbjuda intressanta och stimulerande föreläsningar, utställningar
och program för de yngsta.
Den kommunala kulturskolan vänder sig till ungdomar som vill lära
sig dansa, sjunga, spela instrument eller delta i drama och teater.
Skolans lärare undervisar varje vecka närmare 300 elever.
Malung-Sälens kommun värnar om det lokala kulturarvet, och det
finns fem hembygdsgårdar värda att besöka. Kvarnstensbrottet i
Östra Utsjö är Dalarnas första kulturreservat. Brottet är 1,7 kilometer långt, och ger förutom en stärkande promenad även en möjlighet att uppleva härlig natur och kultur.
Skinnindustrin var tidigare ett dominerande inslag i kommunen.
I Öje, cirka 15 km öster om centrala Malung, finns en välbevarad
skinnverkstad från 1900-talets mitt som kan besökas. Jannesgården i Malung visar en skinnutställningen, som ger en historisk bakgrund till dagens företagande inom skinnbranschen.
I Malung-Sälens kommun lever vi närmare det som verkligen betyder något. Här finns frisk luft, fjäll, skidåkning, skoterkörning, fiskesjöar och vildmark. Vi som bor i Malung-Sälen har gjort ett aktivt
val därför att vi anser att livskvalitet är viktigt.
Välkommen hit du också!

Intresserad av bibliotekens verksamhet?
Kontakta Malungs bibliotek
Besöksadress: Lisagatan 32B, Malung
Telefon: 0280-183 00
E-post: biblioteket@malung-salen.se
www.malung-salen.se
Intresserad av föreningar i kommunen?
Kontakta Malung-Sälens föreningar
Besöksadress: Storgatan 64, Malung
Telefon: 0280-105 00
E-post: info@malungsalensforeningar.se
www.malungsalensforeningar.se
Intresserad av arrangemang
och sevärdheter?
Kontakta Sälens Turistbyrå
Besöksadress: Centrumhuset i Sälen
Telefon: 0280-187 00
Malungs Turistbyrå
Besöksadress: Lisagatan 39
Telefon: 0280-186 00
www.visitdalarna.se/sv/malungsalen

www.malung-salen.se

