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Trysil Industrihus AS ble stiftet i 1964 og er heleid av 
Trysil kommune.

Formålet er å drive aktiv eiendomsforvaltning og 
eiendomsutvikling i Trysil. 

• 4250 kvm næringslokaler.

• 85 daa festetomter

• 5 daa ledige festetomter/salgstomter

34% eierskap i eiendomsselskapet Torgalnup AS som eier 
Trysil hotell.

Kontorbygninger:
Svendsgårdbygningen og Kompetansesenteret.

Kombinasjonsbygninger:
Flendalsvn. 4, Veterinærkontoret og Industribygning nr. 1.

Årlig omsetning ca. 5 millioner.

Innledning



Trysil Industrihus
gir deg muligheten



Trysil Industrihus skal 
være eiendomsutvikler innen 
næringseiendom i Trysil



Trysil Industrihus skal videreføre sin profi l og drive 

effektiv markedsføring. Vi skal ha fokus på å ferdigstille 

tomteområdene langs Vestmovegen og å bidra aktivt til 

forskjønning av Mosanden. Salg av tomter og oppføring 

av næringsbygg vil fremdeles være sentrale oppgaver, 

noe også vår markedsplan vil speile. Vår drift skal kunne 

sammenliknes med bransjen for øvrig og være i tråd med 

bedriftsøkonomiske normer.



Verdier

Profesjonelle 
Likebehandling - tilrettelegging -  

korrekte avtaler - skriftlighet

Ærlige 
Vi gjør som vi sier

Sørvisinnstilte 
Vi skal alltid ha tid



• Forvaltningen vil bygge på de prinsip-
per som vi har jobbet fram i samsvar med 
våre forretningsplaner. Hovedprinsippet vil 
fortsatt være å sørge for at bygnings massen 
fremstår som godt vedlikeholdt, og med en 
tilnærmet moderne standard. Våre priser skal 
refl ektere markedet uten å være prisdrivende.

• Forskjønning vil i første rekke rette seg 
mot området mellom Vestmovegen og 
FV26. Deretter vil fokuset være de eien-
dommene vi eier langs Vestsidevegen.

• Fortettingen er avhengig av hva kommunen 
tillater. Fjerning av friarealer og større 
utnyttelsesgrad er to momenter. I tillegg bør vi 
komme i posisjon til å kunne kjøpe eiendommer 
som har et uutnyttet utviklingspotensial.

• Fornying er noe vi driver med kontinuerlig. 
«Flendalsvegen 4», «Svendsgaardbygningen» 
og «Kompetansesenteret» er alle gode eksempler 
på det. Fornye og transformere vil fortsatt være 
aktuelt, alene eller sammen med andre aktører.

Fortette
Forvalte

Forskjønne Fornye



Våre mål

•  2 nye tomtesalg med salgsverdi på 1,5 millioner.

•  Årlige driftsresultat som er i samsvar med 
vår bransje 

•  Alene eller sammen med aktuelle samarbeids-
partnere realisere nye næringsbygg

•  Løpende og godt vedlikehold av bygningsmassen

Fornye



Dette er temaer som er drøftet i prosessen med ny 

forretningsplan og som har utgjort fundamentet for 

denne. Kort oppsummert konkluderer vi med at 

Trysil Industrihus er til nytte, vi jobber kontinuerlig 

med å bli grønnere og vil fortsette med det vi kan – 

eiendomsforvaltning. Hvor og hvordan vi går inn  

i framtiden vil til sjuende og sist være opp til eier.

«Grønt skifte, gjelder det oss?»

          «Er Trysil Industrihus til last eller nytte?»

    «Skomaker bli ved din lest.»

                     «Trysil Industrihus inn i fremtiden»
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Leiere og 
samarbeidspartnere

•  Realisere prosjekter med 

aktuelle samarbeidspartnere

•  Ivareta eksisterende kunder

•  God synlighet og rask responstid

•  God forvaltning, drift og 

vedlikehold (FDV)

•  Riktige priser

•  Være en profesjonell aktør 

ovenfor investorer

Eier

•  Være sporbar og etterrettelig

•  Være en god bidragsyter til 

etablering av næring

•  Bidra til bærekraftig utvikling

•  God informasjon og dialog

Ansatte

•  Et godt og utviklende 

arbeidsmiljø

•  God sørvis med kunden 

i fokus

•  God faglig kompetanse

Struktur, administrasjon og 
organisasjon

•  Drifte hjemmesiden i samsvar med vår markedsplan og profi l

•  Kvalitetssikre feste- og leiekontrakter

•  Våre styringsverktøy tilpasses administrasjonens størrelse 

•  Gjennomsiktighet



– gir deg muligheten

Torgal Sætre
daglig leder

Mobil  95 77 95 58
E-post  torgal.saetre@trysilindustrihus.no

Trysil Industrihus AS, Bygdervegen 176, 2420 Trysil
www.trysilindustrihus.no
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– gir deg muligheten


