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Säsong året om torsby.se

Familjeföretaget Torsby Trä stärker sin 
position som marknadsledande bygg-
varuhandlare i Nordvärmland. Torsby 
Trä är delägare i Bygg-Trygg som nu 
växlar upp till XL-Bygg. Från och med 
18:e april 2009 kommer samtliga 94 
delägare i Byggtrygg att byta namn till 
XL-BYGG. 

– Vi kommer nu att kunna erbjuda 
ännu bättre priser, utvecklat utbud 
och säkrare leveranser, bekräftar del-
ägare Pär Eriksson.

Tel: 0560-68 98 60
Fax: 0560-68 98 69
info@xlbyggtorsby.se 
www.xlbyggtorsby.se 

Torsby trä ab blir XL Bygg Torsby 
och tar y� erligare e�  kliv för a�  
stärka sin marknadsledande 
position på marknaden. 
På bilden delägare Pär Eriksson. 

Torsby Trä till nya höjder
Torsby Trä har i 30 år sålt byggmaterial 
till såväl proff s som privatpersoner. Även 
kunderna tjänar på a�  ByggTrygg-kedjan 
byter namn till XL-BYGG.

– Vi är samma företag med samma ser-
vicegrad.  Fördelen är a�  vi 94 delägare i 
Sverige slår oss ihop med kollegor i Dan-
mark och Norge. Totalt blir vi drygt 270 
stycken anläggningar. XL-BYGG blir en 
stor aktör och inköpare vilket i slutändan 
gynnar våra kunder.

Allt under ett tak
På Torsby Trä sker all försäljning under 
tak.

– Det är smidigare för våra kunder a�  
kunna köra in bilen och handla bekvämt. 
E� er de senaste årens investeringar och 
utbyggnationer kan vi även erbjuda en 
mycket modern och fräsch butik med ut-
ställning på övervåningen.

Torsby Trä ser positivt på framtiden 
där nuvarande rotavdrag (där man kan 
dra av halva arbetskostnaden) gör det 
lönsamt för privatpersoner a�  investera i 
hemmen.
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Torsby-Ugnen är inte bara förnyelsebar 
uppvärmning. Fabriken åtar sig även 
legoarbeten i tunnplåt och andra ma-
terial. Kunder fi nns i alla branscher.

Torsby-Ugnen Mekanik kan erbjuda spe-
cialdesignade plåtdetaljer på e�  sä�  som 
fabriker i lågkostnadsländer inte kan 
– snabba leveranser, nära utvecklingsar-
bete och korta serier. 

– Vi nibblar och bockar i en CNC styrd 
maskinpark. Svetsning, svarvning och 
fräsning fi nns a�  tillgå för de kunder som 
vill ha en helhetslösning på sina produk-
ter, inkluderat lackering och emballage. 
Våra konstruktörer jobbar i 3-D program-
met Solid-Works, säger Daniel Brosius, 
ansvarig för plåtnibblingen på företaget. 

Plåt – som du vill ha det

Torsby-Ugnen Mekanik kan leverera helhetslösningar inom legotillverkning. Torsby-Ugnen Mekanik kan leverera helhetslösningar inom legotillverkning. 
På bilden arbetsledare Jonas Hallesson och delägare Magnus Persson vid På bilden arbetsledare Jonas Hallesson och delägare Magnus Persson vid 
den nya Pullmaxanläggningen.den nya Pullmaxanläggningen.

Tel: 0560-689960 Mobil: 070-569 17 57
daniel@torsbyugnen.se 

www.torsbyugnen.se

Kunden bestämmer
Torsby-Ugnen Mekaniks kundområde 
inom legotillverkning är bre� ! Företaget 
tillverkar allt från plåtdetaljer för elektro-
nik, till komponenter för ly� system och 
sjukhusutrustning. 

Torsby-Ugnen Mekanik har möjlighet 
a�  erbjuda tjänster i tjockare material upp 
till 6 mm och format 3000 x 1500 mm. 
Torsby-Ugnen har idag å� a anställda.

Allt fl er företag ansluter sig till Hälsolänken AB Före-
tagshälsovård i Sunne och Torsby.

– Vårt ökade utbud av tjänster, framför allt akti-
verings- och rehabiliteringsverksamheten, gör att vi 
måste bygga ut lokalerna i Torsby, säger vd Fredrik 
Andersson.

Hälsolänken är en resurs för företag i norra Värmland 
a�  använda sig av i si�  systematiska hälsovårdsarbete. 
Hälsolänken erbjuder allt från hälsokontroller, buller-
mätningar och aktivitetsprogram till organisationsut-
veckling, ledarskapscoaching, relationskurser och ut-
bildningar*.

– Vi har under många år arbetat målinriktat för a�  
kunna erbjuda vassa verktyg, bland annat kvalitetscer-
tifi erade vi oss 2006. Hälsolänken ska vara det självklara 
valet för företagen i arbetet med a�  uppnå deras uppsa� a 
mål.

Idag är närmare 200 företag och 7 500 kundanställda 
anslutna till Hälsolänken.

Nöjda kunder
Torsby kommun är en av Hälsolänkens största kunder 
inom aktiverings- och rehabiliteringsverksamheten.
Lena Bull är personalchef:

– Det känns positivt a�  Hälsolänken stärker sina möj-
ligheter a�  bistå Torsby kommun i vårt systematiska ar-
betsmiljöarbete.

I utbyggnaden, totalt 200 kvadratmeter, kommer ut-
rymmena för fysisk (gym) och mental (”lugnet”) träning 
väsentligt förstärkas. Utbyggnaden planeras a�  invigas i 
oktober 2009.

*Hälsolänken erbjuder bl a utbildningar inom Bä� re arbets-
miljö, Första hjälpen, Hjärt- och lungräddning samt organisa-
tionsdiagnoser.

Allt fl er väljer Hälsolänken

Attraktiva Hälsolänken har blivit trångbodda i Attraktiva Hälsolänken har blivit trångbodda i 
Torsby och bygger nu ut för att möta företagens Torsby och bygger nu ut för att möta företagens 
behov av professionella resurser för sitt förebyg-behov av professionella resurser för sitt förebyg-
gande hälsoarbete.  gande hälsoarbete.  

Torsby: Alstigen 8 A 
Tel: 0560-68 91 30

Sunne: Smidesvägen 7 
Tel: 0565-68 91 30


