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Pressmeddelande, 25 juni, 2019 

Rekordförsäljning av tomter i Tranemo 
Det har sålts 32 tomter i Tranemo kommun sedan september 2016. 
̶  Det är rekordmånga tomtköp som har gjorts, säger Katarina Borg, 
exploateringsekonom på Tranemo kommun. 
Paret Kari Urholm och Susanne Voigt är två av köparna. 

 
̶  Läget är helt perfekt. Vi hade vissa krav när vi letade efter en tomt, det skulle 
inte ta mer än 60 minuter till en flygplats och vi ville bo nära vatten, säger Kari 
Urholm, som idag bor i Dalarna. 
Kari och Susanne har lagt mycket tid på att söka tomter runt om i Sverige före de 
fastnade för Nittorp. 
̶   Halva Småland och hela västkusten har vi scannant av. När vi upptäckte tomten 
i Nittorp var det solklart att vi skulle slå till, säger Kari. 
Paret ska bygga en villa med rejäla fönster där de får en obruten utsikt över 
Jälmåns vatten. 
Förutom läget var det möjligheten att köpa en tomt till förmånligt pris som 
lockade paret. 
Tranemo kommun har sedan september 2016 fram till sista maj i år haft en 
tomtrabatt. 
̶   Som mest har köparna kunnat få 100 000 kronor i rabatt, säger Katarina Borg, 
exploateringsekonom på Tranemo kommun. 
I Nittorp har det sålts sex stycken tomter. 
Trycket på att köpa mark i närheten av Jälmån är starkt. För att möta efterfrågan 
är det fler tomter på gång i området. 
̶   Av de tomter som finns nu har alla de som ligger närmast Jälmån sålts, men det 
finns fortfarande tomter kvar bakom. Där får man bygga tvåvåningshus så även 
där finns möjlighet till att få en bra utsikt. I nästa etapp kommer fler tomter 
närmast Jälmån att släppas, säger Katarina Borg. 
Även i orterna Länghem och Dalstorp arbetar Tranemo kommunen med att ta 
fram tomter för att i ett senare skede kunna sälja villa- och flerbostadstomter. 
I nuläget finns inga planer på att rabattera priset på de nya tomterna. 
̶  Tidigare var man rädd för att bygga hus utanför städerna eftersom det kostar lika 
mycket att bygga ett hus oavsett var huset byggs. Min uppfattning är att de som 
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bygger nytt hus på landsbygden ser det som mer än en ekonomisk investering. Där 
är natur- och sjönära lägen en viktigt faktor, säger Pernilla Kronbäck, sektionschef 
för samhällsutveckling i Tranemo kommun. 
Senast som det såldes över 30 tomter i Tranemo kommun under en period av 
knappt tre år var på 1980-talet. 

Fakta 
Tomterna som har sålts under tiden som tomtrabatten gällde: Tranemo 16, Nittorp 
6, Länghem 4, Grimsås 3, Dalstorp 2 och Hulared 1. 

För mer information kontakta: 
Katarina Borg, exploateringsekonom, Tranemo kommun 
Telefonnummer: 0325 57 61 36 
katarina.borg@tranemo.se 


