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Invigning av Göta kanal  Västgötadelen
Hajstorp      23 september 1822 

Carl XIV Johan Baltzar von Platen



Töreboda station var Västra stambanans från Göteborg 
slutstation 1859 – 1862.
Stationen förlades strategiskt i anslutning till kanalen.

Ett nytt samhälle planerades på den tidigare i stort sett orörda marken.



Teckningen nedan föreställer invigningstågets ankomst till Töreboda den 4 november 1862.



I mitten av 1800-talet fanns ingen gemensam tid för hela Sverige, 
det var 24 minuters skillnad mellan Stockholm och Göteborg. 

För att kunna få tidtabeller som stämde behövdes en "originaltid". 

Töreboda
- Alltid rätt i tiden !

1879 beslutades att Törebodas tid gällde för hela Sverige.



Töreboda blev en blomstrande handelsort då järnvägen och kanalen 
hade stor nytta av varandra och flera omlastningsmagasin uppfördes. 

Det fanns många rederier som samarbetade med järnvägsbolaget.
Entrén till Törebodas stora stationshus lades mot kanalen 

då det var där den mesta trafiken fanns.

1870



1909  Töreboda blir en Köping



Förslag till Stadsplan 1911



Töreboda 1930 talet



60 talet



9 200 innevånare

4 400   Töreboda
400    Älgarås
600    Moholm

3 800     Landsbygd

2022



Företag

950

http://www.daloc.se/


IDENTITET
ur kommunens
Översiktsplanearbete



Resecentrum Norra Skaraborg
28 tåg till och från Skövde 05.30 – 23.00 Restid ca 15 min
20 tåg till och från Örebro 05.40 – 20.00 Restid ca 1,0

20 tåg till och från Jönköping 05.30 – 22.00 Restid ca 1,30 - 2,0
28 tåg till och från Göteborg 05.30 – 23.00 Restid ca 1,30 - 2,0
28 tåg till och från Stockholm 05.10 – 23.30 Restid ca 2,0 – 3,0



Inpendling totalt 1 000
Utpendling totalt 1 600

Bild: Stefan Svensson för 
Daloc



STOLTHET
Ur kommunens
Översiktsplanearbete



O··-RE:BODA



Lina – Världens minsta färja i kollektivtrafik (?)



FOLKMÄNGD               TÖREBODA KOMMUN



2000
ca 100 outhyrda lägenheter

2004 
säljs -90 lägenheter till det norska bolaget Svensk Fritid AS.

2006
köps +3 lägenheter

2007 
köps +69 lägenheter av Töreboda kommun.

2008 
byggs +8 nya lägenheter.



SEPTEMBER 
2013

2 nya vindslägenheter



Detaljplaneidé Illustration
Juni 2015

KANALPARKEN

JUNI 2015



DROTTNINGGATAN 8

JANUARI 
2016 

16  lägenheter

Kostnad 32 miljoner
Fullt uthyrd sedan dess



APRIL 2016
Mark Isitt besöker Töreboda och ger följande kommentar i Radio 
Skaraborg om byggnationen av höghus.
”Bygger man det kommer hela Törebodas karaktär förändras, bättre 
hade varit om Harryzon hade hämtat inspiration från flerbostadshus 
som redan finns på orten.” 



2016 April Styrelsen beslutar start av projektering av bostäder i Kanalparken

     

       

        

    

Projektmål 2016

• Attraktiva bostäder för många olika åldrar och bakgrunder.

• Skapa ”flyttkarusell” från villor till lägenheter. 
”Att flytta till något- inte från något”.

• Inflyttning från andra kommuner till Töreboda.

• Gemensamhetslokaler och mötesplatser för boende och 
andra i Töreboda kommun..



JUNI 2016
Detaljplan antagen
Överklagad pga bla höghus
Laga kraft december 2016

Krav att bullerskydd järnväg
klar innan byggstart.



FEBRUARI 2017



TRYGGHETSBOENDET - HEMTJÄNSTLOKALER

TRYGGHETSBOENDET - FLEXIBLA STUDIOS 34 M2
På bottenplan finns 8 studios, (ett annat namn för 1 rum och kokvrå ) 

Lägenheterna är flexibelt utformade så hyresgästen kan bo kvar även om hen får 
större omvårdnadsbehov och behöver vårdsäng och andra större hjälpmedel som 
stöd vid förflyttningar.

Sängdelen i rummet avskiljs genom en 140 cm hög vägg som är demonterbar. 
Detta för att möjliggöra en sängplacering med åtkomlighet. 

Badrummet är större och uppfyller de mått som krävs för tillgänglighetsanpassning.

Den kombinerade tvätt och torktumlaren kan flyttas för en större tillgänglighet 
och tvättutrustningen i tvättstugan används istället.

UTEPLATS

Demonterbar
vägg

Utdrag ur Protokoll kommunstyrelsen 



2017 Maj Förfrågan på  Totalentreprenad 1 hus 36 lägenheter skickas ut

 

 

           

         
      

       



         

2017 Juni Bygglov inlämnas

 

           

         
      

       

Höjd anpassat till trästomme



         

 

2017 September Invigning Kanalparken

           

         
      

       





2017 Oktober Anbudsöppning, Ett anbud Skeppsviken pris 130 000 000 kr, förkastas pga brister

November Träff med Skeppsviken, Skanska, NCC och Serneke som lämnar partneringsförslag.
Partnering innebär entreprenörens nettokostnader med ett %påslag.

December Bolagsstyrelsen beslutar bygga 2 hus,  67 lägenheter.



DECEMBER 2017
Ny Detaljplan laga kraft
Ändrad från 2016 pga nya 
bullerregler

Möjliggör byggnation av östra delen
utan att bullerskydd utmed järnvägen
har uppförts!



2018 Januari Ny förfrågan Partneringentreprenad skickas ut 2 hus 67 lägenheter

      

    

      

          
          

        
 

     

         
    



        

2018 Mars Anbudsöppning  två anbud, NCC får tilldelningsbeslut

April Omprojektering för att minska byggkostnader

Maj Kalkyl  Entreprenad 172 miljoner Start partnerprojektering

Juni Töreboda kommun beslutar höja borgensåtagandet med 160 mkr till 260 mkr
Styrelsen beslutar bygga Baltzar Totalt 176 mkr med investeringsstöd 26 mkr

        
 

     

         
    

JUNI 2018



2018 September Diskussioner om valet bergvärme och betongkonstruktion, med Töreboda kommun
Partnerprojektering 

Ökad investeringskostnad Bergvärme
Ca 4 000 000 kr
Investeringsstöd Lågenergi 
Ca 11 000 000 kr


Baltzar 2016 - 2020

		Baltzar 2016 - 2020



		2016		April		Styrelsen beslutar start av projektering av bostäder i Kanalparken



				Juni		Start projektering Arkitekt  Ritningen Skövde



				September		Studiebesök Fältspaten Skövde



				Oktober		Beslut om samarbete Töreboda kommun  Trygghetsboende och lokaler



				December		Studiebesök , 7 våningshus Karlsborgsbostäder



		2017		Maj		Förfrågan på  Totalentreprenad 1 hus 36 lägenheter skickas ut



				September		Invigning Kanalparken



				Oktober		Anbudsöppning, endast ett anbud entreprenad 130 mkr, förkastas pga brister



				November		Träff med 4 tänkbara entreprenörer som lämnar partneringsförslag



				December		Styrelsen beslutar bygga 2 hus,  67 lägenheter



		2018		Januari		Ny förfrågan Partneringentreprenad skickas ut 2 hus 67 lägenheter



		2018		Mars		Anbudsöppning  två anbud, NCC får tilldelningsbeslut



				April		Omprojektering för att minska byggkostnader



				Maj		Kalkyl  Entreprenad 172 miljoner Start partnerprojektering



				Juni		Töreboda kommun beslutar höja borgensåtagandet med 160 mkr till 260 mkr

						Styrelsen beslutar bygga Baltzar Totalt 176 mkr med investeringsstöd 26 mkr



		2018		September		Diskussioner om valet bergvärme och betongkonstruktion, med Töreboda kommun

						Partnerprojektering 

		2018		Oktober		Startskott och Byggstart mark och grund



				December		Ansökan om investeringsstöd och Trygghetsboende  26 miljoner skickas in

						Riksdagen beslutar att Investeringsstöd stoppas



		2019		Mars		Byggstart hus



				Maj		"Taklagstårta"



				December		Beslut om investeringsstöd 25 miljoner utfärdas.



		2020		Februari		Visningslägenhet klar



				Maj		Hus A klart för inflyttning



				Juni		Hus B klart för inflyttning

						Baltzar fullt uthyrt



		2020		Juli		Investeringsstöd 25 miljoner utbetalas.



				Augusti		Info om beslut stöd Trygghetsboende 1 mkr ges tidigast Q1 2021



				Oktober		Slutkostnad redovisas totalt 149 mkr







OKTOBER 2018



Leran grävdes bort istället för pålning



Betong och skräp i marken efter
nedlagd betongstation……..



NOVEMBER 
2018



DECEMBER 
2018



MARS
2019



MAJ 2019



DECEMBER 
2019



FEBRUARI 
2020



2020 Maj Hus A klart för inflyttning

Juni Hus B klart för inflyttning
Baltzar fullt uthyrt



Hyra  Studio 28 m2 
4 800:- - 4 900:-



Hyra  2  rok 60 m2 
6 600:- - 7 700:-



Hyra  3 rok 70 m2 
7 500:- - 8600:-



Hyra  4 rok 110 m2

11 200:- - 11 500:-



LOUNGEN 79 m2
Den gemensamma entrén innebär att alla hyresgäster och dess 
besökare passerar Loungen på Baltzar.
Där finns fåtöljer, ett akvarium, postboxar,  serveringsdisk, 
toalett, kapprum och en kombinerad kontorsdel och reception.
I detta utrymme strömmar loungemusik större delen av 
dygnet.

SALONGEN 70 M2
Utrustat med bord och stolar och en ljudanläggning och 
mikrofoner. Utgång till Baltzars uteplats som är utrustat med 
utemöbler.
Kan utökas med biografen då vägg mellan utrymmena utgörs 
av en ljudisolerad blockvägg

BIOGRAFEN 35 m2
En 85 tums skärm med professionell ljudanläggning och 
webkamera där en inkopplad telefon eller dator kan användas 
för visningar vid möten, digitala möten och naturligtvis via 
webben se filmer, sport mm tillsammans.
En variant på ett extra vardagsrum för våra hyresgäster eller som 
del av en kurslokal.

KABYSSEN, 24 m2
Cafekök och servering.
Ett utrustat kök med stor induktionshäll, 
snabbdiskmaskin, diskmaskin samt kyl och frys.
En restaurangkaffebryggare och naturligtvis 
köksutrustning, tallrikar, bestick, glas, kaffekoppar 
mm

GYMMET 60 m2
Utrustat med professionella 
gymmaskiner  redskap och en 
ljudanläggning.
Omklädningsrum, dusch och toalett är en 
del av gymdelen. 
Ett fönster mot trapphuset finnsför att 
skapa en viss öppenhet i ett rum som är 
placerat i mitten av byggnaden.

GEMENSAMMA YTOR – ”BALTZARS HJÄRTA”

CYKELGARAGET 110 m2
Cykelgarage i direkt anslutning till  entrén för att skapa goda 
förutsättningar för använda cykel istället för bil.BALTZAR - EN TRÄFFPUNKT I TÖREBODA

Genom samarbetet med Töreboda kommun är planen att de gemensamma utrymmena också ska användas 
av andra som inte bor på Baltzar. Äldreomsorgen har verksamhet varje vecka av olika slag samlingar, 
gymträning mm. Utrymmena användas av  Töreboda kommun, samt företag och föreningar i Töreboda 
kommun.

CykelgaragetGymmet Loungen

Salongen
Bio
grafen

5

Miljö
rum

Kaby
ssen

Baltzars 
bagagevagn

I cykelgaraget finns en trehjulig el-lådcykel 
som kan lånas av hyresgäster utan kostnad



Från annan kommun

Bengtsfors 1
Skövde 3
Karlstad 2
Mariestad 6
Göteborg 1
Mark 1
Gullspång 4
Ronneby 2
Kristineham 2
Örebro 1
Götene 1

24

Åldersfördelning juni 2020
- 30        19 personer

30 – 65        19  personer
+ 65        42 personer  + 8 trygghetsboende

Rasmus Vadén, 26 år
Att komma in via loungen, och ha exempelvis 
salong och biograf i huset, gjorde att jag valde 
att flytta tillbaka hem till Töreboda.

Birgitta och Lars Aleniusson, 78 respektive 76 år
När vi  flyttade hit var verkligheten över förväntan. 
Här är så genomtänkt och det är sällan marknads-
föringsmaterial stämmer så bra.



Befolkningsstatistik per månad 2020

Kommun: 1473 Töreboda

Månad Folkmängd  vid Folk-  
periodens slut ökning

Januari 9 260 -33
Februari 9 244 -16
Mars 9 252 8
April 9 234 -18
Maj 9 235 1
Juni 9 274 39
Juli 9 255 -19
Augusti 9 262 7
September 9 265 3
Oktober 9 258 -7
November 9 266 8
December 9 281 15

Summa -12



56

Utveckling av projektets ekonomi över tid

Projektets utveckling över tid i kronor
Kostnader entreprenad exkl moms.

Projektets utveckling över tid i procent

2020-10-21

Anton Pentikäinen

NCC



2020 Juli Investeringsstöd 25 miljoner utbetalas.

Augusti Info om beslut stöd Trygghetsboende 1 mkr  Q1 2021

Oktober Slutkostnad redovisas totalt 149 mkr

Totalkostnad inkl stöd     149 mkr

Marknadsvärde                105 mkr



Från Årsredovisning 2021



https://www.youtube.com/watch?v=wEIue8LQEio&t=32s

https://www.youtube.com/watch?v=wEIue8LQEio&t=32s


KV PRÄSTKRAGEN
24 bostäder



KV SNICKAREN
9 bostäder



Lerlyckan
14 VILLATOMTER
40 RADHUS
120 LÄGENHETER



LerLyckan



Tack för mej :)
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