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Säsong året om torsby.se

som berikar
Torsbybor är en tillväxtfaktor

I Torsby kommun på 12 700 invånare 
fi nns det två badhus. 

TorsbyBadet har 30 grader varmt – året om. 
Dessutom fi nns det fyra olika och mycket aktiva 

fritidsgårdar runt om i kommunen. 
Foton: Per Eriksson och Morgan Bäckvall.

Torsby-Ugnen AB erbjuder uppvärm-
ningslösningar som sparar såväl mil-
jön som din plånbok.

Över hela Norden är Torsby-Ugnen känd 
för sin egenutvecklade och tillverkade 
pelletsbrännare TB Mini - för miljövänlig 
uppvärmning av hus, villor och mindre 
hyresfastigheter.

– Den är med sina få rörliga delar enkel 
a�  installera och sköta. Dessutom är den 
oerhört prisvärd om man konverterar 
från olja, säger företagets grundare Karl 
Gustav Persson som äger företaget till-
sammans med sin son Magnus.

TB Minis styrboxar tillverkas av Tors-
byföretaget Värmlandselektronik. Det 

Förnyelsebar uppvärmning

Värm upp din bostad 
på e�  skönare och 

miljövänligare sä� . 
Torsby-Ugnen har 

olika värmelösningar 
av god kvalitet, 

hög dri� säkerhet och 
rä�  prisnivå.
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garanterar god närservice och fortsa�  vi-
dareutveckling.
Totalt har ca 7 000 enheter lämnat fabri-
ken sedan 1997.

– Just nu håller vi även på a�  ta fram en 
dri� säker pelletsbrännare även för större 
fastigheter.

Allt för pannrummet
Torsby-Ugnen Värmes vision är a�  erbju-
da produkter där a�  all uppvärmning ska 
vara förnyelsebar på e�  miljövänligt sä� . 
Därför erbjuder företaget även komple� a 
värmepannor med tillbehör, braskami-
ner, pelletskaminer samt solfångare. 

– Vi erbjuder även skorstenslösningar 
där vi exempelvis renoverar befi ntliga 
skorstenar.

Tel: 0563-803 04   
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Mail: 0702115928@telia.com

Din vvs-partner 
i Nordvärmland

Ambjörby Rör AB erbjuder totallös-
ningar för värmepumpar, vvs-entre-
prenader och med en välsorterad 
vvs-butik.

– Vi kommer att ha öppet under 
sommaren, säger  Per Svensson.
 
Ambjörby Rör verkar i hela norra Värm-
land, från Torsby, Ekshärad och norrut. 
Företaget samarbetar med Skanska och 
e�  fl ertal lokala byggare.

– Vi har till stor del privatkonsumen-
ter men är även auktoriserade  för repa-
ration av va� enskador samt större vvs-
entreprenader.

Företaget erbjuder även totallösningar 
för värmepumpar – försäljning, installa-
tion och service.

Dags för renovering?
Från butiken i Ambjörby sker försäljning 
av vvs-material, badrumsmöbler, dusch-
väggar samt pannor, pelletskaminer och 
brännare.

– Från 1 juli fungerar rotavdraget som 
direktavdrag, det innebär a�  kunderna 
inte behöver ligga ut med pengar, förkla-
rar Per.

Säker Vatten
Ambjörby Rör AB som verkat sedan 1995 
är auktoriserat enligt branschreglerna för 
Säker Va� eninstallation – en trygghet för 
kunden. Företaget har fem montörer. 


