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Björkängen
Området utreds för ny bostadsbebyggelse. Området
ligger i vacker miljö med gångavstånd till service
och handel i centrum. Goda förutsättningar finns för
anslutning av vatten, avlopp, el, fiber och fjärrvärme.
Bebyggelsen föreslås begränsas till max två
våningar och anpassas efter herrgårdsområdets
karaktär.

Östmarksvägen
En ny gång och cykelväg byggs efter östmarksvägen för att knyta
ihop Björkängen med centrum och i förlängningen även Kajsheden.
En ny cirkulationsplats möjliggörs i korsningen
Östmarksvägen/Tingshusgatan för att förbättra trafiksäkerheten.

Dammstråket: Ny mötesplats
Området ligger i söderläge med utsikt över dammen och
herrgårdsområdet. Möjlighet att bygga soldäck/bryggor
och tillåta sommarcafé eller liknade verksamhet i liten skala
föreslås.

Området närmast vattnet bevaras som grönområde. En
strandpromenad anordnas för att tillgängliggöra området för
allmänheten och ge möjlighet för rundvandringar i Torsbys centrala
delar. Parkmöbler som är anpassade efter områdets karaktär
placeras ut för att skapa trivsamma rastplatser med anknytning till
vattnet.

Bruksallén
En försiktig förtätning av befintlig bebyggelse
föreslås med möjlighet att bygga ytterligare
bostadshus anpassade efter områdets
bebyggelsetradition.
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Herrgårdsparken
Parken bevaras till största delen som den är i dag.
Området bör vara tillgängligt för almänheten, men
kan under begränsad tid få inhägnas vid olika
evenemang. Området närmast vattnet
tillgängliggörs med ny strandpromenad och
parkmöbler. Möjlighet att bygga lekpark,
boulebanor eller annan anordning för aktivitet
föreslås inom området. Badplats med tillhörande
bryggor föreslås i parkens västra del.

Vattenområdet. Möjlighet att bygga fontäner och
bryggor/broar samt anordna badplats föreslås i
vattenområdet.
Herrgården och tillhörande bebyggelse
Herrgården bör i första hand användas för kultur, handel,
restaurang eller andra verksamheter med allmänhetens
behov i fokus. Användning som avhåller allmänheten från att
röra sig i området eller besöka herrgårdsbyggnaden bör
undvikas. Möjligen kan den övre våningen användas till
kontor, utbildning eller liknade. En möjlighet till varsam
utbyggnad bör finnas för att skapa flexibilitet i användningen.
Samma princip bör gälla för ladorna. I första hand bör de
användas till verksamheter som är tillgängliga för
allmänheten och gynnar utnyttjandet av området i stort.
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