
Tomma hus- Delsbo

2020-09-17
• Inventering av tomma hus kan bli en 

dröm för intresserade!



Tomma hus

Tillvägagångssätt inventering i Delsbo:

Kommunen har tagit fram ett fastighetsregister och därigenom fått fram listor på husen samt kartor.

Parametrar man tagit hänsyn till för att sortera vilka fastigheter som är av intresse:

- Fastigheter på vilken fastighetsägaren inte är skriven på fastigheten

- Att det finns sophämtning

Man fick då fram mindre än 1 000 hus då det ofta är 2 delägare/hus.



Tomma hus

Kjell och Mats har gått igenom listorna/kartorna och varit ute och inventerat.

Ett första område med utskick till dessa fastighetsägare => 40 brev i maj.



Tomma hus - brev



Tomma hus - svar

Svar på utskick tomma hus (40 brev & 11 svar)

2 sålda, 1 pågår försäljning och 2 för uthyrning hittills.



Tomma hus

Kjell och Mats ska nu i höst fortsätta inventera resten av Delsbo.



Mer boende

• Behov av olika typer av boende i hela 

Dellenbygden

• Kommunen behöver köpa mer mark 

strategiskt i attraktiva lägen i Delsbo för att 

säkra bostadsförsörjningen. Det anges även i 

"riktlinjer för bostadsförsörjning”.

• LIS-områden

• Detaljplanera, ställa iordning områden med 

byggrätter för försäljning.



Källa: 
SCB

562

1773

65

16

1734

1514

40

227

0 500 1000 1500 2000

Lantbruksfastig
heter

Småhusfastigh
eter

Hyreshusfastig
heter

Övriga
fastigheter

Fastigheter efter typ och boende, 2017-01-01

Obebodda Bebodda



Mer industriområde 
och industrilokaler

• Senseair AB är Delsbos största arbetsgivare med ca 150 anställda som vill 
flerdubbla sin produktion och öka antalet anställda.

Mycket viktig arbetsgivare för Delsbo och kommunen. 
Skapa möjlighet att växa är viktigt – risk att de startar produktion på annan 
ort/land.

• Skapa mer 

industriområde och 

industrilokaler

• John Deere planerar 

ny verkstad i Delsbo

• Behov för fler företag 

att hyra 

industrilokaler 



LEA Dellenbygden –

Dellenbygdens framtid

Dellenbygden är till ytan mer än hälften av kommunen



LEA Dellenbygden

Befolkningen i 

Dellenbygden är stadig 

och har legat i stort 

sett oförändrad de 

senaste decennierna. 

Det kan vara intressant 

att nämna att ända 

fram till 1905 hade 

Delsbo fler invånare än 

Hudiksvall (då 5 500 

inv.)

Det finns flera tusen fritidsboende i 

Dellenbygden (ca 2 000 fritidsbostäder) 

som inte är med i ovanstående siffror.


