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Information

AB TÄNDKULAN

Ett fritt och utvecklande arbete där det är du som sätter gränserna.
En arbetsplats i unik miljö och trevliga medarbetare.
Tändkulan har sedan 1992 levererat kundanpassade lösningar inom
industriell processautomation. Våra skickliga och välutbildade
ingenjörer har lång erfarenhet och gedigen kunskap.
Gruvkarlbyvägen 4, Borlänge • Tel 0243-25 50 40 • www.abtk.se
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Acando
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Vi är IT- och managementkonsulter.
Vi arbetar med affärskritiska lösningar.
www.nethouse.se
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– partnern för dig som vill förbättra din verksamhet

www.acando.se • Tel 0771-50 10 00

Atea, det svenska landslaget i it-infrastruktur
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Scandinavian Track Group (STG) är en ledande järnvägsentreprenör
för järnvägsnätet i Sverige och Skandinavien. STG bidrar till att
rusta järnvägen för framtiden som i sin tur skapar förutsättningar
för en bra och hållbar samhällsutveckling.
Rågåker 47, Borlänge • Tel 0243-160 90 • www.stggroup.se

Tunagatan 20, Borlänge • Tel 0243-24 89 00 • www.atea.se

Vi gör nytta i din värld och din vardag
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Combitech

Combitech är ett av Sveriges största konsultföretag
som kombinerar teknik, miljö och säkerhet.
Vi finns här i Borlänge och på 23 andra orter i Sverige,
Norge och Finland.
Forskargatan 3, Teknikdalen, Borlänge
Direkt: 010 216 8967 / 8966 • Växel: 013 18 90 00 • www.combitech.se
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CGI – Sveriges största IT-tjänsteföretag

www.storaenso.com
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Borganäsvägen 26, 784 33 Borlänge • 0243-936 00 • www.cgi.se

Hela Dalarnas innovationsarena för utveckling och tillväxt.

www.trafikverket.se • Tel 0771-921 921 • Röda vägen 1, Borlänge
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Borlänge Vandrarhem & Turistlägenheter
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Receptionen öppen 17-20. Välkomna till oss!
Tjärna Allé 23 • Tel 0243-22 76 15
www.borlangevandrarhem.se

Ornässtugan
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Museum sedan 1758
Tel 0243-22 30 72
www.borlange.se/ornasstugan

Sahlins Struts
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Utflyktsmål • Gårdsbutik • Café
Tel 0243-23 31 37
www.sahlinsstruts.se

Hagavägen 2, Borlänge
Tel 0771-503 503

Knowit
Vi hjälper dig att digitalisera din affär och verksamhet.
Tillsammans skapar vi digitala möjligheter.
Kontakta oss på Knowit!
Maskinistgatan 8, Borlänge • Tel 0243-21 44 40 • knowit.se

TRYGGHET I TRAFIKEN

Vi jobbar för en trygg, säker och miljöanpassad trafikvardag
för alla. Har du frågor om körkort, regler och fordon för trafik
på land, till sjöss och i luften är du välkommen till oss!

Forskargatan 3, Borlänge • www.dalarnasciencepark.se
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Trafikverket
Trafikverket bygger och sköter statliga vägar och järnvägar.
Trafikverket har även ansvar för långsiktig planering av
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.

Upplev vårt engagemang.

Dalarna Science Park

Stora Enso Kvarnsveden
På Stora Enso Kvarnsveden tänker vi ständigt i nya banor
för att hitta lösningar och driva utvecklingen framåt.
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Med 68 000 medlemmar i 40 länder och på 400 kontor runt om
i världen, kombinerar vi lokal närvaro och ansvar med ett brett
nätverk av experter och kompetens.
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SSAB

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag med global försäljning och ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem.
SSAB är en ledande global producent av avancerade höghållfasta
stål och seghärdat stål, standardiserad tunnplåt och grovplåt,
rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn.
www.ssab.com

Vi ägs av borlängeborna och finns tillgängliga dygnet runt.
Vi sköter el, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten,
avfall, gator, vägar och grönområden i hela stan. Tillgänglighet,
stor hänsyn till miljön och bra service till så låga priser som
möjligt är vårt mål.
www.borlange-energi • Tel 0243-73000
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Scandinavian Track Group
– Vi skapar järnväg för framtiden

Som rådgivare och specialister på it-infrastruktur, hjälper vi våra
kunder att skapa ett bättre resultat för sin verksamhet genom it.
Vi finns nära dig i Borlänge och på ett trettiotal platser till i Sverige.
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NRC Group

NRC Group är en expansiv järnvägs- och markentreprenör
som arbetar med infrastruktur i Sverige och Norge.
Vi bygger järnvägar, broar, tunnelbana och är experter
inom infrastruktur sektorn.
Lagergatan 2, Borlänge • Tel 073-8091220
info@signal-banbyggarna.se • www.signal-banbyggarna.se

Med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga
beteenden och triggers – skapar vi idéer, löser problem och
mobiliserar organisationer till hållbar förändring.
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Välkommen till Nethouse!
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2047 Science Center
Jussi Björlings väg 25
Tel 0243-79 39 00
www.2047.nu
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Jussi Björlingmuseet

Borganäsvägen 25
Tel 0243-742 40
www.borlange.se/jussibjorling
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Ett av Sveriges häftigaste Äventyrsbad!
Tel 0243-745 51
www.maserhallen.se

www.transportstyrelsen.se

TILL ALLA IMORGONPIGGA I BORLÄNGE
På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad, med målet att
skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer.
Vill du arbeta med oss för en bättre imorgondag?
Se om vi har tjänsten för dig på tyrens.se
www.inceptummedia.se • COPYRIGHT © Inceptum Media AB

