
 

SÄFSEN RESORT är en destination i sydvästra Dalarna med verksamhet året runt. I Säfsen Alpin finns 16 nerfarter, 6 liftar, 
115 kilometer skidspår, ett omfattande utbud av snöaktiviteter och ett särskilt skidområde för barnen – Filuriland.  
Under barmarkssäsongen: Säfsen Bergcykelpark, 450 kilometer MTB-leder, 17 000 hektar jaktmark, 175 sjöar för sport- och 
ädelfiske, kanot-, rid-, och vandringsleder samt massor av naturnära upplevelser för alla åldrar. På Säfsen Resort finns också 
ett vildmarksspa med vedeldade badtunnor, utomhusjacuzzi och spabehandlingar. 
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Ny huvudägare i Säfsen Resort AB 
  
Året runt-destinationen Säfsen Resort i sydvästra Dalarna får ny majoritetsägare då det nybildade 
bolaget, Säfsen Holding med Per Wester som ägare, förvärvar 75 procent av aktierna i 
Säfsenkoncernen. 
 
Ett stort antal nya byggrätter har under det senaste årets tillförts Säfsen Resort, dessa skapar 
ytterligare möjligheter för utvecklingen av bolaget. 
 
Tidigare majoritetsägare Christer Rosén blir kvar som bolagets vd och äger fortsatt 25 procent av 
aktierna i Säfsen Resort AB. 
 
Året runt-destinationen Säfsen Resort har fyra gånger blivit nominerad till utmärkelsen ”TRIP Global 
Award” som delas ut till den bästa upplevelsen i Sverige. Verksamheten omsätter cirka 70 miljoner kronor 
och har de senaste fem åren gett ett resultat på 6-10 miljoner kronor per år.  
 
Bakom det nya ägarbolaget, Säfsen Holding AB, står 
Per Wester med lång erfarenhet från rese- och 
turismindustrin. 
– Säfsen har haft en fantastisk utveckling och jag ser 
fortsatt stora utvecklingsmöjligheter. I Säfsen finns en 
själ och en familjär känsla som vi ska värna om. Både 
personal och anläggning får mycket höga betyg i 
gästundersökningar, säger Per Wester. 
 
Tidigare ägare var Christer Rosén (60 procent),  
Kjell Ericson (30 procent) och Martin Essunger via 
XPE Group AB (10 procent). 
– Tillsammans har vi under tio år skapat en 
anläggning och en verksamhet av hög kvalitet och 
med mycket gott rykte. Nu är ambitionen att vi ska ta Säfsen till nästa nivå och det känns oerhört 
spännande, säger Christer Rosén, som fortsätter som vd.  
 
I nära samarbete med Ludvika kommun har Säfsen Resort tagit fram översikts- och detaljplaner där 370 
byggrätter vunnit laga kraft och ytterligare 300 byggrätter bedöms vinna laga kraft inom ett år. Samtliga 
byggrätter kommer att ligga på bolagets mark. Ludvika kommun har garanterat investeringar i vatten och 
avlopp för att säkerställa kapacitet för upp till 6 500 nya kommersiella bäddar. 
 
Närheten till de stora upptagningsområdena Mälardalen, Stockholm, Göteborg, Oslo och den fortsatt starka 
efterfrågan på fritidsboende i Säfsen Resort ger nu möjlighet till ytterligare utveckling av bolaget.  
 
I koncernen Säfsen Resort ingår dotterbolagen Säfsen Fastigheter AB, Förvaltnings AB Säfsen och det 
delägda fastighetsbolaget Dalenbyn AB. 
 
För ytterligare information kontakta:  
Christer Rosén, vd Säfsen Resort AB, tfn 0706-20 98 40 
Per Wester, ägare Säfsen Holding AB tfn.0703-28 85 50 
Bilder för fri publicering: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/safsen-resort 
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