
 
Voor meer informatie:    
 
www.yttermalung.com  onze eigen website 
 
Flytta till Malungs finnmark  vindt ons op facebook 
 
www.malung-salen.se  website van de gemeente Malung 
 
www.placement.nl  info over Zweden en het projekt 
 
www.insito.nl    zweedse huizen te koop 

www.kulturitiomilaskogen.se  kunstevenement  

www.malung-salen.se →barn och utbildning→grundskolor→yttermalungs 
skola over de basisschool /→barn och utbildning→förskolor→karlavagnen 
over  het dagverblijf/kleuterschool. 
de website van de gemeente Malung is om te zetten naar het nederlands. 

Wie zijn wij: 
Petra van Milligen, 30 jaar. Verhuisd met man en 2 kinderen in 2009 naar het 
dorpje Avradsberg, 20 km van Yttermalung en 35 km van Malung. Petra werkt in de 
gezondheidszorg en haar man als electricien. 

Petravanmilligen03@hotmail.com  tel: +46(0)281-41041 of  
             +46(0)70-5655575 (mob) 

 

Hilje Blaauw, 47 jaar. Verhuisd met man en 3 kinderen in 2003 naar Malungs 
finnmark. Woont nu in Yttermalung en werkt in het onderwijs. Samen met haar man 
heeft zij een camping, stugby en outdoorbedrijf. Haar man werkt in de laagseizoenen 
tevens in de bosbouw. 

hilje.blaauw@telia.com  tel: +46(0)280-60035 of +46 (0)70-5400634 (mob)  

Welkom met al je vragen! 

 

 Malungs finnmark,    
           een gebied om in te wonen,  
                                        leven en werken 

“Malungs finnmark” ligt ten zuid-oosten van het dorp Malung in de provincie 
Dalarna, en bestrijkt een gebied van ca 560 km2. 

Binnen dit gebied liggen diverse dorpjes, waarvan Yttermalung de grootste is 
met ca 200 inwoners, met een kerk, een schooltje met kinderdagverblijf en 
een camping met zwembad. Voor het overige is dit gebied zeer bosrijk met 
diverse meren en vanaf de fjällen stroomt hier de rivier de Västerdalälven. 

 

Lees hier meer  over dit gebied en zijn mogelijkheden. 

Vilken utsikt har du från ditt 
kontor? 

 

Wat voor uitzicht heb jij vanuit 
jouw  kantoor? 

 



 
Meer over Malungs finnmark 
 

Verschillende kleine dorpen liggen verspreid midden in de natuur over een 
oppervlakte van ca 560 km2 in het westen van de provincie Dalarna. 

Rode huizen en schuren staan verscholen achter grote bomen, er wordt 
gevist in de meren die overal te vinden zijn, paddenstoelen en bessen 
worden geplukt in het bos. 

 

In de zomer is het hier meestal prachtig weer, gevolgd door een 
sprankelende en kleurrijke herfst. De winters geven altijd sneeuw met alle 
mogelijkheden tot langlaufen of skieën in nabijgelegen skigebieden. De 
winter duurt net lang genoeg om alweer te verlangen naar het intensieve 
voorjaar als aanloop op de zomer met zijn lange zomeravonden. 

  

Ons projekt wordt gefinancieerd met steun van: 

Waarom dit projekt ”Verhuis naar Malungs finnmark”? 
 

Ondanks zijn schoonheid hebben we ook in ons gebied te maken met 
vergrijzing en nieuwe inwoners zijn van harte welkom! Niet alleen voor de 
kinderen en gezinnen van nu, maar ook om de toekomst van de jongeren te 
waarborgen willen we graag dat de huidige school blijft bestaan voor de 
volgende generaties.  

 

Feiten over Yttermalung & Malungs finnmark: 
 
Rond ca 350 inwoners telt hele Malungs finnmark inclusief Yttermalung. Hier 
vind je een actief verenigingsleven, kultuur en kunstevenementen. Bijna het 
hele gebied beschikt over (mobiel) breedband. Vanaf Yttermalung zijn via RW 
71 diverse steden te bereiken, ook met een snelbusverbinding. In Malung, 
Vansbro en Hagfors zijn alle voorzieningen zoals winkels, banken, huisarts 
en gemeentelijke diensten. Vanaf Yttermalung is het: ...35 km naar 
Tyngsjö...15 km naar Malung...25 km naar Avradsberg...40 km naar 
Vansbro...55 km naar Kläppen skioord. 

 

 

Natuur, rust, ruimte en veel buitenactiviteiten zijn sleutelwoorden voor ons 
gebied. Trekt dit jou/jullie familie ook, neem dan kontakt met ons op! 

 

De kinderen vanaf 6 jaar gaan 
met de schoolbus naar de 
school in Yttermalung waar ze 
in combinatieklassen les 
krijgen. 

Veel natuur- en 
buitenactiviteiten staan op het 
lesprogramma, zoals deze foto 
laat zien. 

Op dit moment gaan kinderen 
vanaf 12 jaar naar school in 
Malung. 

Er zijn altijd wel mooie woningen te 
koop of te huur, diverse bedrijven 
zijn ter overname. Veel mensen in 
ons gebied werken in Malung of in 
Vansbro, maar tevens is Hagfors 
mogelijk. Ook Scandinaviës grootste 
wintersportgebied Sälen ligt binnen 
de gemeentegrenzen en geeft  
diverse mogelijkheden. 

 

Wist je dat men in Zweden rekent in aantal 
kilometers naar je werk? In Nederland 
rekent men in aantal minuten naar je werk! 
40 km=30 minuten in Finnmarken  
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