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torsby.se Säsong året om

”
Allt fi nns i Torsby. Nästan. 

Kärnvärdena är naturligt-
vis e�  mycket prisvärt bo-
ende med vildmarken runt 
knuten. Men önskas mer 

bekvämlighet är det redan detaljplanerat 
och klart för byggstart.
Torbjörn Almroth är stadsarkitekt:

– I kvarteret Snickaren mi�  i Torsby 
stadskärna har vi detaljplanerat hela 
kvarteret med två större huskroppar med 
ljus putsad fasad och moderna lägenheter 
samt mellanliggande aff ärslokal. Detalj-
planen ger klartecken för a�  sä� a spaden 
i marken.

I Torsby stadskärna har man i princip 
gångavstånd till allt, inklusive fl ygplats 
som vildmark.

Bo kvar bekvämt
I Torsby kommun fi nns många äldre per-
soner i större hus och stora trädgårdar. 
Med nyproducerade, bekväma och lä� ill-
gängliga lägenheter kan dessa invånare er-
bjudas e�  mer lä� skö�  boende med hög ser-
vicegrad utan a�  fl y� a från sin hembygd.

– Det fi nns möjligheter a�  bygga cirka 
25-35 lägenheter i kvarteret. Därmed skul-
le lika många hus frigöras till försäljning.

Sjönära boende
Vill man inte bo i Torsby stadskärna utan 
önskar söka sig närmare Frykens strand 
erbjuder en privata entreprenör bostads-
rä� er i radhus till försäljning. Platsen är 
natursköna Sjöplatån e�  par kilometer sö-
der om Torsby, en kort promenad ner till 
fritidshamnen.

– Vi ser även över möjligheten till häst-
nära boende på privat mark strax norr om 
Torsby tätort. Vi är öppna för olika initia-
tiv och står redo a�  snabbt utföra planä-
renden, säger Torbjörn.

Attraktiva boendemiljöer
I Torsby fi nns alla möjligheter att skaffa sig sitt drömboende

”I Torsby 
stadskärna har 
man i princip 
gångavstånd till 
såväl fl ygplats 
som vildmark”

Moderna nyproducerade lägenheter i centrum? 
Sjönära boende med egen tomt? E�  hästnära boende? 
E�  fritidshus i � ällvärlden? Allt fi nns i Torsby kommun.
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E�  ny�  framtida stadskvarter i Torsby centrum. E�  bekvämt och tryggt boende nära till service, 
handel, vård och kommunikationer.  Illustration: Stefan Almersson, Almerssons Hus AB.

I Torsby kommun fi nns också många vackra trähus mi�  i värmländsk vildmark.

Torsby Bostäder AB har i dagsläget ca 
1 100 lägenheter i Torsby och Sysslebäck, 
varav i princip alla är uthyrda.

– Vi är angelägna om a�  kunna erbjuda 
e�  tryggt och lugnt boende. Vi värnar ord-
ning och reda och vi investerar stora medel 
för a�  behålla en hög standard på lägenhe-
terna där alla har balkong eller egen ute-
plats, säger vd Sven-Åke Pe� ersson.

Torsby Bostäder AB har även särskilda 
erbjudanden till ungdomar och studeran-
den.

Nya bostäder planeras
För a�  även möta framtidens behov av 
bra och trygga bostäder planerar Torsby www.torsbybostader.se

I över 50 år har Torsby Bostäder AB 
erbjudit väl underhållna bostäder. Nu 
planeras för ytterligare attraktiva bo-
städer. 

Tryggt och bra boendeTryggt och bra boende

Bostäder AB för nya bostäder i Torsbys 
stadskärna. På gamla Mejeritomten i cen-
trum fi nns planer på 40 nya lägenheter 
med stora altaner och vid Herrgårds-
dammen 12 lägenheter med utsikt över 
Röjdälven och herrgårdsområdet.

– På grund av lågkonjunkturen och den 
fi nansiella oron lägger vi dessa projekt på 
is just nu, men jag är övertygad om a�  de, 
inom en snar framtid, kommer a�  förvek-
ligas.

Båda projekten skall upplåtas som koo-
perativa hyresrä� er – en blandning mel-
lan bostadsrä� en och hyresrä� en, men 
utan spekulativa inslag

Känn dig varmt välkommen att bo 
hos Torsby Bostäder AB. 
Ett tryggt och prisvärt boende.

Fritidshus
Med tre Torsbybor per kvadratkilometer 
fi nns det go�  utrymme för fl er invånare i 
kommunen. Allt fl er, inte minst norrmän 
och centraleuropeer, fi nner si�  drömfri-
tidshus i Torsby kommun. E�  bra sä�  a�  
lära känna Torsby. Önskas fritidshus vid 
någon av kommunens alpina skidanlägg-
ningar Branäs, Långberget eller Hov� ället 
fi nns också möjligheter till det. 


