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torsby.se Säsong året om

TUAB, som ägs gemensamt av 
näringslivet (51 %) och Torsby 
kommun (49 %), har nyligen 
fyllt 10 år och kan se tillbaka på 
e�  framgångsrikt decennium. 

TUAB arbetar med utvecklings-, företags- 
och framtidsfrågor i Torsby kommun. Eta-
bleringarna av Fortum Ski Tunnel Torsby 
(2006) och Inova Park, e�  utvecklings-
område för elektronikindustrin (2004), är 
milstolpar i en bred, gedigen och off ensiv 
satsning. 

– Javisst, men vi tänker hela tiden fram-
åt. Nu har vi en ny näringslivsplan med 
fokus 2012 – en pla� form mot framtiden 
– med tydliga strategier och handlings-
planer. Vi tar sikte på 2012 och har många 
spännande projekt på gång, ler Hans utan 
a�  avslöja mer konkret i nuläget.

Fem fokusområden
I nuvarande uppdrag fi nns fem särskilda 
fokusområden:
• Utvecklingen av Torsby centrum
• Fortsa�  satsning för a�  Torsby ska bli 
Sveriges mest komple� a skidkommun
• A�  arbeta för goda kommunikationer
• Jobba för ökad kompetensutveckling 
• Stö� a basindustrin i si�  framtidsarbete

Förtroende och tillit
Genom sin breda förankring kan TUAB 
agera som Torsby kommuns näringslivs-
service, vara en professionell partner vid 
utvecklings-, strategi- och fi nansieringsä-
renden och agera lobbyist på regional och 
nationell nivå.

– Vi är en glidyta mellan off entlighet 
och företagen, en mötesplats mellan poli-
tiker och företagare. De har ny� a av vår 
samlade erfarenhet. TUAB är också, tack 
vare a�  vi levererat resultat, e�  tacksamt 
bollplank för företagare med nya idéer. 
Jag känner a�  vi har företagarnas tillit, de 
uppska� ar vårt proaktiva arbetssä�  och 
de vet a�  vi som aktiebolag också lever ef-
ter samma ska� eregler. Vi har också tjocka 
skosulor, vi är måna om a�  vara ute hos fö-
retagen och besöka dem i deras vardag.

Alla goda krafter verkar tillsammans i Torsby

I Torsby blir visioner verklighet. Hans Nilsson, 
vd för TUAB, ser ljust på framtiden. Den in-
ternationella lågkonjunkturen har inte drabbat 
Torsby lika hårt som fl era andra orter.

Förutom etableringen av Fortum 
Ski Tunnel Torsby är Inova Park, 

 ett utvecklingsområde för 
elektronikindustrin, 

 en viktig milstolpe i TUABs 
offensiva satsning.

Ett starkt näringsliv
1993 var arbetslösheten drygt 22 procent i Torsby. 
2009 ligger den på 4,5 procent.

– Vi; politiker, invånare och företagare gemensamt, 
kra� samlade och visade a�  vi kunde vända utvecklingen, 
säger Hans Nilsson, vd för Torsby Utveckling AB (TUAB).
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retagen och besöka dem i deras vardag.
Torsby var en av de kommuner i Värm-
land med mest investeringsärenden 2008, 
enligt Länsstyrelsen. TUAB jobbar även 
aktivt med nyföretagande och coachning. 
TUAB har också e�  nära samarbete med 
gymnasieskolan i Torsby, där entrepre-
nörskap är e�  prioriterat område.

”Tunneleff ekten”
I Torsby är ”tunneleff ekten” en förverkli-
gad vision som symboliserar framtidstro 
och innovationskra�  och som generat 
ökad tillväxt i kommunen som motsva-
rar en omsä� ning i kommunens företag 
på ca 60 miljoner kr. I lågkonjunkturer är 
det många som darrar på mansche� en. I 
Torsby har man varit med förr – i en värld 
med ständigt ökad globalisering och kon-
kurrens bygger vägen till framgång för 
kommuner i Torsbys storlek på unikitet 
och specialisering.

– Vi har en stabil näringslivsstruktur, 
med många små- och medelstora företag i 
frånvaro av en dominerande arbetsgivare. 
Vi i TUAB har också e�  kompetent och er-
faret team som står rustade a�  möta fram-
tidens utmaningar, säger Hans Nilsson. 

För snart 100 år sedan togs den för-
sta elkraften ur Näckåns forsar. Ännu 
idag tillhandahåller Näckåns Energi AB 
elektricitet till invånare och företag i 
Klarälvens dalgång.

Vi har elkunder över hela landet, 
mycket beroende på våra låga priser, 
säger vd Jan-Anders Carlsson.

Näckåns är idag en liten koncern med tre 
bolag, alla med säte i Sysslebäck. Idag, 
liksom vid bildandet 1918, verkar Näck-
åns som elleverantör, eldistributör och 
har försäljning av elektriska produkter.

Näckåns Energi AB
Näckåns Energi AB är en liten uppsticka-
re på elmarknaden som erbjuder elhandel 
över hela Sverige. Elen köps genom den 
nordiska elbörsen Nordpool.

En uppstickare från Norra Klarälvdalen

Tel: 0564-100 32   Fax: 0564-105 05
www.nackansenergi.se

– Förutom a�  vi o� a ligger bra till i pris-
bild är vår tillgänglighet en klar styrka. 
När våra kunder ringer hit så fi nns det 
någon som svarar, utan konstigheter.

Näckåns Elnät AB
Näckåns Elnät AB är e�  lokalt elnätsbo-
lag med verksamhet uteslutande i norra 
Värmland. Tack vare e�  framsynt arbete 
och skickliga medarbetare håller nätet en 
mycket hög leveranssäkerhet med få stör-
ningar.

– Vi investerar kontinuerligt för a�  
säkra elnätet genom a�  gräva ned kablar 
och trädsäkra ledningsnätet. Vårt nät har 
vuxit med över 20 procent de senaste fem 
åren, mycket tack vare Branäs utveckling.

Radioelektriska i Sysslebäck AB
Även Radioelektriska i Sysslebäck AB 

ingår i koncernen. Butiken, som har en 
viktig servicefunktion i bygden, erbjuder 
handel, reparation, service inom radio/
TV, vitvaror, hushållsel och småel. Diver-
sehandeln inkluderar även färg, ma� or, 
fi ske, jakt, fritid och postombudsservice.
Näckåns har 274 aktieägare och totalt 13 
medarbetare.

Näckån - en naturlig energikälla.  
Sedan 1918 har Näckåns Energi 
levererat el till sina kunder. 
Foto: Anna-Lill Källberg


