
 2020-12-03  1(1) 

 
Tingsryds kommun besöksadress telefon e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd  www.tingsryd.se 

 

 
 
Pressmeddelande 
 

Mål med 100 nya bostäder uppfyllt  
Målet att tillsammans med privata aktörer bygga 100 nya bostäder i kommunen 
under en femårsperiod är uppfyllt. Kommunfullmäktige har nu tagit ett nytt be-
slut om mål för antal bostäder som ska byggas mellan 2021 och 2024. 
 

Ett av kommunens mål har varit att bygga 100 nya bostäder till år 2020, tillsammans 
med privata aktörer. Beslutet togs i kommunfullmäktige den 20 juni 2016 och tanken 
var att bostäderna skulle finnas på platser med goda kommunikationer. I april var målet 
uppfyllt. År 2019 var ett år då många bostäder byggdes. Tingsrydsbostäder skapade 27 
lägenheter och den privata marknaden byggde sex villor och två lägenheter.  
 

- I alla undersökningar vi gör kan vi konstatera att efterfrågan av fler bostäder 
fortfarande är aktuellt. Dessutom ser vi att allt fler från andra delar av landet sö-
ker boende hos oss. Detta är väldigt glädjande, säger Mikael Jeansson, kommun-
styrelsens ordförande. 
 

- Det känns bra att det nu finns 100 nya bostäder i Tingsryds kommun! Nya bo-
städer är viktigt för inflyttningen och för att få vårt Tingsryd hållbart inför fram-
tida utmaningar, säger Camilla Norrman, miljö- och byggnadschef. 

 
Nu har kommunfullmäktige tagit ett nytt beslut om mål som gäller över fyra år istället 
för fem år. 
 

- Mot bakgrund av detta har kommunfullmäktige tagit ett nytt beslut gällande bo-
städer. Från och med 2021 och till 2024 så är målet att ytterligare 100 nya bo-
städer i samverkan med lokala aktörer skall byggas, säger Mikael Jeansson. 

 
Sammanställning över antalet slutbesked årsvis finns i bifogad bilaga. 
 
För mer information kontakta: 

Camilla Norrman 
Miljö- och byggnadschef 
Camilla.Norrman@tingsryd.se  
0477-441 28   
 

Mikael Jeansson  
Kommunstyrelsens ordförande  
Mikael.Jeansson@tingsryd.se  
070 536 03 37 
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