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Receptionen öppen 17-20. Välkomna till oss! 

Tjärna Allé 23  •  Tel 0243-22 76 15
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REDO ATT BLI EN NETHOUSARE?
Vi är IT- och managementkonsulter som jobbar med affärskritiska lösningar. Vill du ha ett spännande jobb hittar du våra lediga tjänster på nethouse.se 

www.inceptummedia.se • COPYRIGHT © Inceptum Media AB

Arbeta med erfarna konsulter och tekniker 
inom järnväg
Hos oss samlas engagerade resurser med såväl strategisk som operativ kompetens inom 
projektledning, konstruktion, installation och entreprenad. Våra bolag inom koncernen anlitas
av bland annat Trafikverket, SL (AB Storstockholms Lokaltrafik), branschorganisationer, 
entreprenörer samt övriga aktörer inom infrastruktur.

Vill du arbeta tillsammans med oss så kom in och hälsa på oss på Ritargatan 6 eller skicka
din ansökan/förfrågan till info@dalainfragroup.se

Tel: +46 243 43 06 60   •   info@dalainfragroup.se   •   www.dalainfragroup.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

Atea, det svenska landslaget i it-infrastruktur
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.

Bygatan 35, Borlänge  •  Tel 0243-24 89 00  •  www.atea.se

Knowit
Vi skapar ett hållbart och mänskligt samhälle genom
digitalisering och innovation.

Kontakta oss på Knowit!

Maskinistgatan 8, Borlänge  •  Tel 0243-21 44 40  •  knowit.se

Vi gör nytta i din värld och din vardag
Borlänge Energi är det lokala energibolaget i Borlänge. Vi tillhandahåller 
fjärrvärme, elnät, stadsnät, vatten, avlopp och avfall, producerar och 
säljer el, erbjuder energitjänster och vårdar stadsmiljön. Vi arbetar för  
att det ska vara tryggt och enkelt att bo i Borlänge och för att våra 
kunder ska känna att vår verksamhet är hållbar och prisvärd. 
www.borlange-energi.se  •  Tel 0243-73000

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

Scandinavian Track Group 

– Vi rustar järnvägen för framtiden!
Är du vår nya medarbetare eller kund?

Rågåker 47, Borlänge  •  Tel 0243-160 90  •  www.stggroup.se

Stora Enso Paper Kvarnsveden Mill
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar
inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med
detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av 
fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon.

www.storaenso.com

CGI – Sveriges största IT-tjänsteföretag
Med 78000 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.

Upplev vårt engagemang.

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

Trafikverket

Trafikverket bygger och sköter statliga vägar och järnvägar.
Trafikverket har även ansvar för långsiktig planering av  
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.

www.trafikverket.se • Tel 0771-921 921 • Röda vägen 1, Borlänge

Jussi Björlingmuseet
Borganäsvägen 25

Tel 0243-742 40
www.borlange.se/jussibjorling

Torsångs kyrka 
Torsång 141

Tel 0243-771 01
www.svenskakyrkan.se/borlange

Ornässtugan 
Museum sedan 1758

Tel 0243-22 30 72 
www.borlange.se/ornasstugan

Stora Tuna kyrka 
Tunavägen 241
Tel 0243-771 01

www.svenskakyrkan.se/borlange

2047 Science Center 
Jussi Björlings väg 25

Tel 0243-79 39 00
www.2047.nu

VI TÄNKER REVOLUTIONERA STÅLTILLVERKNINGEN  
– VILL DU VARA MED?
Stålindustrin är en betydande källa till koldioxidutsläpp. Resurs- 
knapphet, fortsatt urbanisering och klimatförändringar i kombi- 
nation med det ökande behovet av ny infrastruktur skapar vi  
ett växande behov av mer hållbara lösningar.
 Vi tror att SSAB och stål är en del av lösningen. Redan idag  
är våra masugnar bland de mest koldioxideffektiva i världen. 
 Nu tänker vi revolutionera ståltillverkningen. Vårt mål är att  
ha tagit bort alla våra utsläpp av koldioxid till 2045. Vi ska bli  
helt fossilfria.  

Därför har vi inlett ett samarbete med LKAB och Vattenfall:  
HYBRIT.
 Det är en helt ny teknik som varken har behov av kol eller koks, 
där vi med hjälp av väte omvandlar järn till stål och där restpro-
dukten blir vatten istället för koldioxid. HYBRIT-tekniken planeras 
att vara klar 2035 och i fullskalig produktion 2045. 
 Här i Borlänge pågår arbetet för fullt med att ställa om till en 
fossilfri produktion och i Oxelösund går man över till skrotbaserad 
ståltillverkning 2025.

ssab.se

Därför har vi inlett ett samarbete med LKAB och Vattenfall som vi 
kallar HYBRIT.
 HYBRIT är en helt ny teknik som varken har behov av kol eller koks. 
Med HYBRIT-tekniken kommer vi att producera stål med vatten som 
restprodukt och inte koldioxid som idag.
 Vi har också en mycket ambitiös tidplan med målet att vara det 
första stålföretaget i världen som erbjuder fossilfritt stål till marknaden 
redan 2026.
 Här i Borlänge pågår arbetet för fullt med att ställa om till en 
fossilfri produktion.

Stål är ett helt återvinningsbart material med många fördelar. Det 
är därför det används överallt i samhället. Stålindustrin är dock en 
stor källa till koldioxidutsläpp och för planetens skull krävs det fler 
åtgärder för fortsatt minskning av utsläppen.
 SSAB kan bidra till stora förbättringar inom hållbar produktion och 
användning av stål. Redan idag är våra masugnar bland de mest kol-
dioxideffektiva i världen och genom att använda SSABs höghållfasta 
stål kan kunderna redan idag uppnå betydande koldioxidbesparingar.
 Nu tänker vi revolutionera ståltillverkningen. Vårt mål är att ha fått 
bort alla våra utsläpp av koldioxid till 2045. Vi ska bli fossilfria!

AFRY
Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och
energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara
lösningar för kommande generationer.

I Borlänge finns vi på Sveagatan 2. Välkommen!

www.afry.com

Dalarna Science Park 

Dalarna Science Park stödjer talangfulla människor och företag med 
ambitioner. I en kreativ miljö där nya idéer och erfarenheter möts, 
skapas innovativt företagande. En inspirerande mötesplats för dig.

Forskargatan 3, Borlänge  •  www.dalarnasciencepark.se
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