Pistkarta över nyinvigda Idre Himmelfjäll i norra Dalarna.
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Sveriges nyaste skidanläggning invigd Idre Himmelfjäll i norra Dalarna har
öppnat portarna
Runt 300 personer var på plats för att ta del av invigningen av Idre
Himmelfjäll, Sveriges nyaste skidanläggning, den 17 december 2019.
Idre Himmelfjälls ambassadör och OS-guldmedaljören Frida Hansdotter
genomförde premiäråket tillsammans med de alpina kollegorna Pernilla
Wiberg, Jens Byggmark, Kajsa Kling och Anna Ottosson Blixth.
Invigningstalare var Staffan Derning, visionär och grundare av Idre
Himmelfjäll, Ylva Thörn, Dalarnas landshövding, Kjell Tenn, Älvdalens

kommunalråd och försvarsminister Peter Hultqvist.
Bland invigningstalarna fanns även Torbjörn Wallin, vd Idre Himmelfjäll, som
framförde ett tack till de parter som investerat 1,7 miljarder i anläggningen
sedan 2018.
”Jag känner mig ödmjuk och tacksam för alla som vågade gå mot strömmen,
som vågade stå upp för och satsa på glesbygdsorten Idre” säger Torbjörn
Wallin.
I vinter öppnar 18 nedfarter och 8 liftar i det breda skidsystemet på Idre
Himmelfjäll. Fullt utbyggt om 15–20 år beräknas anläggningen ha över 20
000 bäddar, ett 50-tal alpina nedfarter, hotell, restauranger, butiker och
tillhörande service.
”Idre Himmelfjäll är den första nybyggda fjällanläggningen i Sverige på över
30 år. Investeringsläget i Dalafjällen gynnar besöksnäringen både idag och på
lång sikt. Riktigt spännande!” säger Jonas Rosén, vd Visit Dalarna.
Idre Himmelfjäll i norra Dalarna är en anläggning för alla skidintresserade
men extra stort fokus läggs på barnfamiljer. Berättelserna om den trolska
skogen och de snälla men mystiska väsen som bor på Idre Himmelfjäll har
berättats sedan urminnes tider. Genom ett samarbete med Sagolandet
Tomteland produceras barn- och familjeunderhållning med hög kvalitet. De
tre sagofigurerna, Flinga, Mossa och Myria, har arbetats fram för att användas
i barnbacken och i olika barnaktiviteter.
Läs mer om Idre Himmelfjäll

Destinationsbolaget Visit Dalarna har det regionala uppdraget att utveckla,
marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt.

Dalarna är idag Sveriges fjärde största besöksregion med målet att år 2030
vara norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder
välkomnande och äkta upplevelser året runt.

Besöksnäringen i Dalarna är en viktig basnäring med en omsättning på 7,2
miljarder. Visit Dalarna företräder regionens besöksnäring, marknadsför och
säljer Dalarna som attraktivt besöksmål samt driver utvecklingsfrågor i
samverkan med företag och organisationer. Visit Dalarna AB ägs av Dalarnas
15 kommuner i nära samverkan med 700 medlemsföretag i Dalarnas
Besöksnäring Ekonomisk Förening. Bolaget har ca 50 anställda och omsätter
ca 70 miljoner SEK. Huvudkontoret finns i Rättvik.
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