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Brännsvall – det goda boendet
Följ strandpromenaden ut från centrum 
på Byälvens östra sida. När du gått genom 
Sifhällaparken och Solparken ser du 
småbåtshamnen – förstås med möjlighet till 
egen båtplats vid bryggan för de boende. 
Du närmar dig Brännsvall. Här frigörs plats 
för helt nya attraktiva bostäder i Säffle.
De nya fastigheterna samsas med lövträd 
och öppen mark. Fornlämningar vittnar om 
att området redan tidigt har uppskattats för 
sina kvaliteter som boplats. Hänsyn till detta 
är taget i detaljplanen. Nu är det din tur att 
styra. Här finns plats för det goda boendet – 
hur vill du skapa det goda livet?

Fakta om området 
Två fastigheter är sedan tidigare sålda 
och redan bebyggda. Då de ursprungliga 
avstyckade tomterna under de senaste 
åren påpekats vara för små har en 
fastighetsombildning för att tillskapa tomter 
som överensstämmer med marknadens krav 
beslutats av Kommunstyrelsen. Lantmäteriets 
fastighetskarta över de ombildade fastigheterna 
bedöms ha vunnit laga kraft i juni 2020. De 
nya tomterna framgår av fastighetskartan. 
Marknadens svar har varit mycket positivt och 
i dagsläget är endast tre tomter osålda. Dessa 
tre är grönmarkerade i kartan ovan. Gång- och 
cykelvägar har kompletterats med trafiksäkrade 
passager, bland annat för trygg förbindelse 
till förskola och skola, som ligger inom några 
minuters promenadavstånd. 

Lantmäteriets karta över de ombildade tomterna 2020.
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Bo och leva i Säffle
Högt rankad skolkommun
I Säffle kommuns förskolor och skolor finns 
god kvalitet och goda läromiljöer där elever 
stimuleras och utmanas. Ett exempel är 
den nyrenoverade Tegnérskolan, områdets 
närmaste högstadieskola, där trivsel är 
vägledande i en arkitektur som stödjer 
möjligheten att ta ansvar, se och bli sedd. 
Bland landets 290 kommuner ligger Säffle 
på plats 11 i Lärarförbundets ranking över 
Bästa skolkommuner.

Rekordplacering i näringslivet
I Svenskt Näringslivs ranking var Säffles 
resultat 2019 det bästa sedan mätningen 
påbörjades 2009. Syftet med rankingen är 
att visa var i landet det är bäst att starta och 
driva företag, och rankingen baseras på 18 
olika faktorer. 

Rikt kultur- och friluftsliv
Upptäck Säffle med cykel, båt eller till fots. 
Vandra på klipporna vid Duse Udde, njut av 
god mat på restaurang Ekenäs eller sov en 
natt i prisbelönta Naturbyn. I Säffle finns även 
regionens enda 50-metersbassäng i Sveriges 
modernaste simhall som invigdes i december 
2019.

Här finns ett stort utbud av kulturupplevelser, 
allt från kulturpärlan Säffleoperan och 
Vattentornet, till bibliotek och Ungdomens hus.

Är du intresserad av att veta mer?
Kontakta Pär Lindström
Fastighetsstrateg
0533-68 17 03
par.lindstrom@saffle.se
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