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torsby.se Säsong året om

Allt fl er besökare hi� ar till Torsby. 
Enligt Handelns Utredningsin-
stitut (HUI) så hade Torsby den 
mest expansiva besöksnärings-

utvecklingen i Sverige 1994-2004. 
– Den utvecklingen bara fortsä� er med 

ökad styrka. Branäs skidanläggning, vald 
till bästa barnanläggning i fl era år, inves-
terar för en närmast tredubblad överna� -
ning på några år, säger turistchef Mats 
Olsson.

En semestervecka i Torsby ger energi 

A�  turista i Torsby kommun är a�  erbjudas en upplevelserik och 
aktiv semester. Här fi nns moderna familjevänliga skidanläggningar, 
vackra vandringsleder och en tillgänglig vildmark. 
Här kan du bada i Fryken på förmiddagen och åka skidor på 
e� ermiddagen – mi�  i sommaren. 

Förutom Branäs, fi nns här fl era moder-
na skidanläggningar där besökarna inte 
behöver tillbringa mesta tiden i li� kön. 
Dessutom erbjuder Torsby Sveriges enda 
skidtunnel, öppen från juni till mars – all-
tid med perfekta skidförhållanden. 

Frihet och livsrum
I Torsby kommun, stor som Stockholms 
län, bor ca 12 700 personer. Här fi nns go�  
om utrymme och möjlighet a�  fi nna såväl 

Turistsäsong året 

lugn och ro nere vid sjön med e�  met-
spö i handen som a�  åka linbana över en 
skummande fors. Varför inte hänga med 
på en älg- eller bäversafari? A�  glida ner 
för Klarälven i en timmerfl o� e ger också 
upplevelser utöver det vanliga. En fors-
färd som stärker själen och ger naturmin-
nen för livet.

– Torsbys politiker är överens om a�  
turismen ska prioriteras även i framtiden. 
Vi stö� ar företag i branschen och ser a�  
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• Alpin skidåkning i toppklass – Branäs & Hov� ället

• Längdskidåkning i underbar natur – Långberget &      
    Ma� ila

• Skidåkning & skidsky� e sommartid – Fortum Ski 
   Tunnel Torsby

• Spännande sommaräventyr – fl o� färd på Klarälven,   
    kanoting, vandring, älg & bäversafari, mountainbike,  
    cykelleder – i  storslagen natur & vänlig vildmark

Torsby Turistbyrå  
0560-105 50
turist@torsby.se   
www.torsby.se

Sysslebäcks Turistbyrå
0560-166 50
turist.syssleback@torsby.se
www.torsby.se

Torsby är ett året-runt resmål 
– har allt för en spännande och upplevelserik turistdestination

• Kulturupplevelser utöver det vanliga – Finnskogen  
med välbevarade rökstugor & fi nngårdar & Torsby      
Finnkulturcentrum,  Sahlströmsgården med konst-       
närsgård från förra sekelski� et, Utmarksmuseet och  
Pilgrimstapeten i Dalby, Torsby Fordonsmuseum 
med den berömda Frykenbilen, Heidruns Bok & 
Bildcafé

• Boende i stugor, stugbyar, vandrarhem, hotell och        
    herrgårdar – allt präglat av den nordvärmländska         
    gästfriheten och gemytet
 

Turistbyrån hjälper dig till en trivsam och innehållsrik 
semester i Torsby. Beställ vår nya Turistguide för 2009 
eller besök vår webbplats.
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