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ALLES DICHTBIJ IN MALÅ 

Een verwelkomende en veilige gemeente in volle ontwikkeling 

Kom wonen, leven en werken in Malå! 

Wat heeft Malå jou en je gezin te bieden? 

Wonen en leven in Malå is eenvoudig. Er is een nabijheid tussen de mensen en alles is dichtbij: 

winkels, het medisch centrum, de tandarts, de school, skipistes, scooter- en langlaufsporen en je 

werk. Dat maakt het leven eenvoudig, zodat je niet hoeft te stressen en meer tijd hebt voor je 

gezin, vrienden en hobby's. Deze nabijheid bevordert persoonlijke contacten, vertrouwen en 

goede service bij de gemeente, in de samenleving en bij bedrijven en organisaties. 

Ben je files, betaald parkeren en hoge woonkosten beu, dan biedt Malå unieke woonmogelijk-

heden en een goed leven in een idyllische maar levende plattelandsomgeving, omgeven door 

bossen, meren en ander natuurschoon. Een paar uurtjes rijden en je bent in de bergen of aan 

zee. Op dezelfde afstand liggen grote steden en universiteiten. De verbindingen zijn goed. 

Voor kinderen is Malå een rustige en veilige plek. Het bedrijfsleven is divers en kenmerkt zich 

door goed ondernemerschap, ontwikkeling en groei. De publieke sector is belangrijk. In Malå 

vind je interessante banen met perspectief, zowel voor academici als voor mensen met een 

praktische beroep. Er zijn goede mogelijkheden voor vakantiewerk, afstudeerprojecten en 

stages en jongeren vinden er makkelijk hun weg op de arbeidsmarkt. 

Malå staat voor openheid, ontvankelijkheid en een participerende benadering – iedereen is 

welkom en even belangrijk: jongens en meisjes, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, 

mensen met een Zweedse of een buitenlandse achtergrond. We willen dat je gelooft in je eigen 

ondernemendheid en toekomst in Malå. 

Malå investeert momenteel in nieuwe huurwoningen, maar als je liever in een eigen huis wilt, 

zijn er in Malå en omgeving betaalbare huizen te vinden. Verder zijn er ook bouwgronden voor 

eengezinswoningen. 

De Nieuwkomers- en Integratiedienst van Malå ondersteunt mensen die met hun gezin in de 

gemeente komen wonen. We maken je wegwijs in de plaatselijke samenleving: we helpen je in 

je contacten met instanties, leggen je uit op welke service je een beroep kunt doen en bieden 

praktische hulp om Malå te leren kennen. We werken nauw samen met de dienst 

Arbeidsbemiddeling en met de lokale werkgevers. 

Welkom in Malå! 

Neem gerust contact op als je vragen of opmerkingen hebt: inflyttarservice@mala.se. 

Gemeente Malå in het kort: 

• Malå, of Máláge in het Samisch, ligt in Västerbottens län, in de regio Lapland. 

• Malå heeft 3.100 inwoners op een oppervlakte van 1.727,48 km². 
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• Malå is de hoofdplaats. Er meer dan 70 gehuchten, waarvan Adak, Rentjärn, Lainejaur, 

Rökå en Aspliden de grootste zijn. 

• Met de auto is Malå bereikbaar via weg 370. 

• Bussen naar Malå vind je op www.tabussen.nu. Via Bastuträsk is er een treinverbinding 

met Stockholm. Zie www.sj.se. 

• Niet ver van Malå liggen enkele vliegvelden: in Arvidsjaur, Lycksele en Skellefteå. Zie 

www.sas.se en www.nextjet.se. Een vlucht uit Stockholm duurt ruim een uur. 

• De grootste bedrijfssectoren zijn mijnbouw en mineraalwinning, bos- en houtindustrie, 

handel en transport. 

• Malå is multicultureel. De inwoners komen uit 49 landen. 

• Malå is de beste schoolgemeente van Västerbottens län volgens de vakcentrale 

Lärarförbundet en staat op de 19e plaats van de ranglijst voor het hele land (2016). Malå 

heeft de beste muziek- en cultuurschool van Västerbottens län volgens Lärarförbundet 

(2015). 

• De gemiddelde koopsom voor een eengezinswoning is 423.000 kronen (2012). 

• In Malå bevindt zich het zuidelijkste Samische bosdistrict en het Samisch is een erkende 

minderheidstaal. 

• Open werkloosheid: 6,6% (2015). 

• Geboorten in Malå: 37 kinderen (2016). 

Contactgegevens: 

Bezoekadres: Malå kommun, Storgatan 13, 930 70 Malå 

Tel.: 0953-140 00, Fax: 0953-142 98 

www.mala.se 

www.visitmala.se 

Volg ons op Facebook: @malamedalltsanara 

Alles dichtbij in Malå 

"Ik ben hier geboren en getogen, maar heb in Umeå gestudeerd, waar ik mijn man Albin leerde 

kennen. Toen hij een vacature zag voor een windkrachttechnicus met standplaats in Malå, 

begon het idee te rijpen om hier te komen wonen. Hij solliciteerde en werd aangenomen. Ik heb 

een fijne jeugd in Malå gehad en wist dat ik er goed zou aarden. Mijn ouders en grootouders 

woonden er nog steeds en ik aarzelde geen moment. Bovendien had ik een paard en in Malå is 

het veel eenvoudiger om paarden te houden. Wat Albin en mij vooral aanspreekt zijn de 'echte 

winters' met een lang sneeuwscooterseizoen, want dat is een hobby van ons. Verder is er een 

skipiste in het dorp en kun je jagen. Belangrijk is dat ik een goede baan vond nadat we hier 

waren komen wonen en een kind hadden gekregen." / Lina, gemeentemedewerker 

../www.tabussen.nu
../www.sj.se
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Wist je dat Máláge de Samisch naam van Malå is? Dat er in Adak een bioscoop uit de jaren 40 

met een eigen filmfestival is en dat ze soms met sneeuwscooters over het water racen? Wist je 

dat op Tjamstanbackarna, een van de meest bezochte skipistes in de streek, de schachttoren van 

een oude mijn als liftstation wordt gebruikt? En dit alles kun je dus helemaal in het echt 

beleven en verkennen... 

 

Het kan lijkt merkwaardig lijken dat Malå – klein qua inwonertal en oppervlakte – zich presen-

teert als een gemeente waar alles dichtbij is. Maar als je op de top van Tjamstanberget staat en 

over Malå uitkijkt, is de nabijheid en de waaier aan mogelijkheden voor een geslaagd bestaan 

onmiskenbaar. Onmiddellijk vangt je blik de weidse Laplandse natuur. Bossen, water, bergen 

en venen. Dit alles vlak bij het dorp dat bruist van het leven. 

Het is een plek met goederenproductie, diensten, winkels, ontspanning en vertier, onderwijs en 

zorg. 

Velen vinden de aanwezige stilte en bedrijvigheid een intrigerende maar harmonieuze 

combinatie. 

 

Letterlijk alles tussen de bergen en de zee vind je er. Rust of activiteit, aan jou de keuze. Geniet 

van de natuur die overal toegankelijk is. Er zijn goede en makkelijk bereikbare viswateren. Je 

kunt wandelen, sneeuwscooter rijden, skiën, schaatsen of lekker ouderwets sleeën. Beleef het 

alledaagse leven, bewonder het noorderlicht of luister gewoon naar de stilte. 

 

Tijdens het jaar vinden er allerlei lokale evenementen plaats: cultuur, motortechniek, natuur, 

sport... de thema's variëren, maar de gezellige drukte en de menselijke contacten hebben ze 

gemeen. 

 

In Malå bevindt zich het zuidelijkste bosdistrict voor rendierteelt van Zweden. Het maakt deel 

uit van Sápmi, het grote gebied waar de Sami wonen en hun cultuur beleven. Typisch Samische 

cultuur zie je bijvoorbeeld in Lappstaden, waar 20 traditionele tenten en 21 blokhutten staan. 

Het prachtig gelegen Koppsele is een van de oudste Samische verblijfplaatsen in de gemeente, 

waar je de natuurlijke en levende geschiedenis kunt ontdekken. 

 

 

Of je ons even komt bezoeken of ten volle de mogelijkheden benut die de gemeente biedt voor 

een nieuw bestaan, je bent altijd welkom in Malå! 

 

Cultuur- en vrijetijdsafdeling 

Zie ook: www.visitmala.se 

 

Toeristische dienst 

Malå 

Skolgatan 2A 

Tel. 0953-142 91 

 

Bibliotheek Malå 

Skolgatan 2A 

0953-142 00 

 

Cultuurschool 

Malå 

Skolgatan 2C 

0953-140 98 

 

Jeugdhuis Kosmos 

Skolgatan 2E 

0953-141 00 

 

Zwembad 

Malå 

Hotellgatan 

0953-140 88 

 

 

Sporthal Malå 

Hotellgatan 

Tel. 0953-141 25 

 

Kunstgrasveld 

Tjamstanvallen 

Hotellgatan 

0953-140 65 

 

Manege Malå 

Storgatan 69 C 

0953-140 65 

 

IJshal 

Iskristallen 

Hotellgatan 

0953-140 65 

 

Tjamstanbackarna 

Laven, Hotellgatan 

0953-142 89 

 

Recreatiegeb

ied Tjamstan 

Hotellgatan 

0953-140 58 

 

 



4 

 

Werken in Malå 

Samen met het bedrijfsleven, de publieke werkgevers, de Arbeidsbemiddeling, de vereniging 

Ondernemers in Malå, opleidingsaanbieders, de overheid en de vakbond en in samenspraak met 

naburige gemeenten bevorderen wij de ontwikkeling van Malå en de hele regio. 

Deze spelers hebben elk hun eigen netwerk, behoeften en expertise. Met coördinatie en samen-

werking creëren ze synergieën, leren ze van elkaar en bundelen ze hun krachten rond gezamen-

lijke uitdagingen. Deze samenwerking biedt eveneens een forum om kennis op te doen en 

ervaringen uit te wisselen over het aanbod van vaardigheden. 

De komende zes jaar heeft de gemeente Malå zo'n 60 nieuwe medewerkers nodig: leerkrachten, 

ziekenverzorgers, bouwinspecteurs, kleuterleerkrachten, een kleuteronderwijscoördinator, 

schoonmakers, administratieve medewerkers, mentoren, huismeesters, een receptionist, 

remedial teachers, salarisadministrateurs, milieu- en gezondheidsinspecteurs, woonbegeleiders, 

keukenhulpen, maatschappelijke hulpverleners, een zorgcoördinator, een econoom, een 

personeelsmanager, een gemeentelijk manager. 

Overige publieke werkgevers zoeken: artsen, tandartsen, verpleegkundigen e.d. 

In het bedrijfsleven is er vraag naar ingenieurs, economen, systeembeheerders, ICT-

ontwikkelaars, machinisten, chauffeurs, koks, vaklieden en ondernemers. 

Het bedrijfsleven in Malå is breed en dynamisch 

De gemeente Malå heeft 400 medewerkers verdeeld over een 70-tal beroepen en is daarmee de 

grootste werkgever. Een andere publieke werkgever is bv. de provincie Västerbottens län met 

zo'n 35 medewerkers. De Zweedse staat is werkzaam in de gemeente via SGU (Geologisch 

Onderzoek van Zweden) en de Arbeidsbemiddeling.  

Het bedrijfsleven is divers. Er zijn grote ondernemingen zoals Benny's Gräv AB, een aan-

nemersbedrijf met circa 130 medewerkers. Er zijn in Malå en omgeving verschillende trans-

port- en logistiekbedrijven, waardoor allerlei transportdiensten beschikbaar zijn. De Setra 

Group, een van de grootste houtbedrijven van Zweden, heeft een zagerij in Malå met 90 lokale 

medewerkers. 

Hultdin System is met een 70-tal medewerkers een belangrijke producent van werktuigen en 

inbouwcomponenten voor bosbouw- en constructiemachines. Guideline Geo is een internatio-

naal gericht technisch bedrijf met R&D en zo'n 45 medewerkers. 

Verder zijn er nog 120 kleine bedrijven op het gebied van handel, gezondheid, wellness, 

horeca, bosbouw, energie, rendierhouderij en transport. Op een afstand van 25 km ligt de mijn 

Kristineberg van New Boliden. 

Vacatures in Malå vind je in de database van de Arbeidsbemiddeling: 

www.arbetsformedlingen.se. 

../www.arbetsformedlingen.se
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Geloof in de toekomst en lokale voordelen 

De bedrijven in Malå en omgeving doen het goed. Dat creëert mogelijkheden voor ontwikke-

ling van het bedrijfsleven en de gemeente. Er zijn veel starters in Malå, wat een teken van 

optimisme is. 

Er is ruimte voor uitbreiding en voor nieuwe vestigingen. De vastgoedprijzen zijn voordelig. 

De bedrijfsterreinen zijn flexibel en percelen kunnen worden aangepast. Malå heeft niet 

dezelfde kosten door personeelsverloop als bijvoorbeeld Stockholm en de regio Mälardal. De 

gemeente heeft bovendien lagere kosten voor bedrijfsruimten en ligt in het beste steungebied 

van het land (steungebied A), wat meer steun voor investeringen en nieuwe banen mogelijk 

maakt. 

Ben je geïnteresseerd om een onderneming in Malå te runnen of heb je vragen of opmerkingen, 

bel dan naar onze afdeling Ontwikkeling op het nummer 0953-140 00. 

Onderwijs 

'Alles dichtbij in Malå' luidt onze slogan, en geldt ook voor de kinderdagverblijven en de 

basisscholen, want vlakbij liggen langlaufsporen, een skipiste, een voetbalveld met kunstgras, 

een ijshal, een sporthal en een zwembad. 

De ouders in Malå moet erop kunnen rekenen dat hun kinderen worden gezien en de hulp 

krijgen die ze nodig hebben om hun kennis en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Het 

personeel van de kinderdagverblijven werkt vaak thema- of projectgericht. Zo loopt in een van 

de kinderdagverblijven een project over de regio. Dat betekent dat de kinderen hun gevoel voor 

hun eigen streek en hun kennis van de Samische taal en cultuur ontwikkelen. Alle kinderdag-

verblijven maken volop gebruik van de verrijkende natuur in de omgeving. 

Alle groepen van de basisschool (leeftijd 6–15) zijn in een schoolcomplex centraal in het dorp 

gegroepeerd. In deze lokalen wordt aan relatief kleine groepen onderwezen, waarin elk indivi-

du zichtbaar is en zich optimaal kan ontwikkelen. Deze basisschool, Nilaskolan, bevordert 

Samische integratie en biedt les in Noord-, Zuid- en Ume-Samisch aan. De leerkrachten hebben 

de benodigde kwalificaties en het verloop is laag. We organiseren al vele jaren zogenoemde 

pedagogische middagen om het schoolpersoneel bij te scholen. De bedoeling van deze maan-

delijkse sessies is een rode draad door de hele basisschool te creëren om alle leerlingen de beste 

mogelijkheden te bieden voor een latere opleiding. De afgelopen jaren hebben we speciale 

aandacht besteed aan: formatieve toetsing, taalontwikkelende werkwijzen en inclusiviteit. We 

hebben tegenwoordig ook een-op-een-oplossing vanaf het 4e leerjaar en we zijn ver gevorderd 

wat betreft pedagogisch gebruik van ICT. 

We hebben in de toekomst kleuterleerkrachten, docenten, jeugdleiders en studie- en beroeps-

keuzeadviseurs nodig. 

Denk je erover naar Malå te verhuizen en heb je vragen over de school of ben je geïnteresseerd 

in een baan in de onderwijsadministratie, bel dan naar het schoolsecretariaat op het nummer 

0953-140 80. 
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Zorg en hulpverlening  

De gemeente Malå biedt zorg en hulpverlening van hoge kwaliteit, waarbij in de individuele 

behoeften van elke patiënt wordt voorzien. In Malå wordt in teams gewerkt. 

Er zijn verzorgingscentra en een dementiehuis en er is thuiszorg, behandeling aan huis en 

persoonlijke assistentie. 

In alle verzorgingscentra is de Samische cultuur nadrukkelijk zichtbaar, met name in het cen-

trum met een ouderenafdeling, waar veel Sami wonen. Daar worden Samische activiteiten 

georganiseerd door een persoon die door de gemeente wordt betaald. Een groep ouderen is 

bezig Samische kennis en vaardigheden te documenteren om deze voor komende generaties te 

bewaren. 

De gemeente heeft een unieke samenwerking met de provincie. De spoedopvang van het 

medisch centrum van Malå werkt samen met een van de verzorgingscentra. 

Alle medewerkers krijgen een volledige betrekking aangeboden en de planning gebeurt in Time 

Care. 

De sociale dienst is in het centrum van Malå ondergebracht. Als maatschappelijk werker heb je 

gevarieerde taken en werk je nauw samen met cliënten en andere overheidsinstanties. We zijn 

een kleine werkgroep waar we elkaar steunen, van elkaar leren en de cliënt centraal stellen. 

Voor maatschappelijke hulpverleners zijn er ook andere mogelijkheden in Malå, onder meer in 

de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers. 

Ben je geïnteresseerd om bij ons te werken, bel dan naar 0953-14000 of mail naar 

omsorgen@mala.se. 

../omsorgen@mala.se

