Nyfiken på Sunne?
11 april 2017

Läs om nya förskolan som byggs i Sunne på nästa sida

Med egen båtplats direkt vid huset
Pontus och Charlotta Weinar kom till
Sunne tillsammans med nu 3-åriga dottern Ingrid i februari 2016. De flyttade
in i ett litet hus med stor terrass alldeles
invid Frykensundet i centrala Sunne.
Deras första sommar blev fantastisk
med båtplatsen vid huset, massor av
egna tomater, olika chilisorter och en
plätt gräsmatta.
Charlotta växte upp på landet i Västra
Ämtervik – en av byarna i Sunne kommun. Pontus kommer från Norrköping.
De båda träffades i Göteborg där de
spenderat de senaste 10-15 åren. De
lämnade en trea i Haga i Göteborg för
huset på Haga i Sunne.
– Vi har inte ångrat oss, men det är
såklart en omställning att lämna vårt sociala umgänge som vi hade i Göteborg
och det stora utbudet som finns i en storstad, säger Pontus och Charlotta.
Pontus studerade till läkare på
Sahlgrenska Akademin i Göteborg.
Färdig med examen var det dags att
skaffa en AT-tjänst. Endera skulle han
tvingas köa länge för att få en plats som
AT-läkare på något av de stora universitetssjukhusen eller flytta till ett mindre
sjukhus på landsbygden.
– Det var ett lätt val för mig. Sedan
ett år jobbar jag som läkare i Torsby och
trivs fruktansvärt bra med det. Jag får
träffa både spädbarn och gamla, relativt
friska och allvarligt sjuka, på ett sätt jag
aldrig hade fått möjlighet till i storstaden, säger Pontus.
Under att halvår, med start i sommar,
ska Pontus jobba som läkare på vårdcentralen i Sunne.
– Det blir skönt att bara ha fem min-

Pontus och Charlotta Weinar med barnen Ingrid och Axel bor precis invid Frykensundet i centrala Sunne.

uter till jobbet på cykel, säger Pontus.
För Charlotta var inte beslutet att
vända tillbaka lika enkelt.
– Min känsla är dubbel inför att vara
i ett sammanhang som jag kanske trodde jag var färdig med. Platsen för min
uppväxt får en ny chans. Jag ska titta på
den med nya ögon – man upplever ju
en plats väldigt olika beroende på ålder
och livssituation. Kanske snubblar jag
över något jag inte alls trodde var möjligt, skrattar Charlotta.
Charlotta är just nu hemma med sonen Axel, tre månader. Sedan flytten till
Sunne har hon pluggat trendspaning och
mode- och textildesign på distans.

Samtidigt gick hon grafisk formgivarutbildning på Brobygrafiska i Sunne.
– Skolan lockar folk från hela
Sverige så det är en inspirerande miljö
att vara i.
Charlotta har gått på Tillskärarakademin. Direkt efter utbildningen fick
hon jobb som mönsterkonstruktör på
ett av Sveriges största modeföretag. Det
innebar jobb tillsammans med designers och inköpare, ansvar för passform
och konstruktion av de plagg som sedan
kommer ut i hundratals butiker runt om
i Sverige, Norge, Finland och Polen.
Forts nästa sida...
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Fortsättning ”Med egen båtplats...”

– Den typen av jobb finns tyvärr inte
i Värmland. Så jag funderar på om jag
ska starta eget och forma något utifrån
de utbildningar jag skaffat mig, säger
Charlotta.
Att bo på en mindre ort som Sunne
gör att man ganska snabbt blir igenkänd.
– Jag gjorde en sommar som sjukvårdsansvarig på Vattenlandet i Sunne
och hälsar fortfarande på besökare och
kollegor när jag går en promenad. Trots
att det var flera år sedan. Det gillar jag.
Jag tänker att jag vill bidra på frivillig
basis i olika arrangemang. Det känns
som en förmån att få vara delaktig i
Sunnes fritidsliv och ett bra sätt att lära
känna folk på, säger Pontus.
När Charlotta berättar vem hon är
släkt med – mamma Eva och pappa
Björn – så nickar många igenkännande.
De äldre minns också farfar Axel.
– Det är för det mesta roligt och
här hemma kommer folk ofta förbi på
spontanbesök vilket är mysigt! Det hände aldrig att någon knackade på dörren
i Göteborg. Där måste allting planeras.
På sikt överväger de att köpa eget
hus i Sunnetrakten.
– Vi är båda uppväxta i hus och hittar
vi ett bra så vill vi gärna ha något eget.
Fast vi har inte bråttom. Just nu bor vi
i det perfekta sommarhuset och husets
säsong närmar sig!

Trivsel i skola och förskola

Sunne kommun är Nordens första kommun med både trivselprogram i grundskolan och nu även ”Trivselpatrullen” i
alla förskolor. Gemenskapen och tryggheten har ökat sedan trivselprogrammet
infördes. Målsättningen är att ingen ska
behöva känna sig ensam eller åsidosatt
i skolan.
Anmäl dig/er till jättekören ”Marching for Love” – alla från 12 år och
uppåt är välkomna. Anmälan snarast till
lois@starforlife.se eller 0733-933 963.
Bilda en ny kör, värva nya medlemmar till den kör du redan är med i – eller
anmäl dig på egen hand.
Du ingår sedan i jättekören som
tillsammans med sydafrikanska och
svenska artister bjuder på en fantastisk
musikupplevelse i sporthallen i Sunne
12 oktober.

Ny förskola byggs i Sunne

Med små spadar, bygghjälmar och
gula västar tog barn från Östra förskolan första spadtaget för nya förskolan
på Torvnäs i Sunne tillsammans med
kommunstyrelsens ordförande, Gunilla
Ingemyr.
– Det här spadtaget, som vi tar tillsammans, har jag verkligen sett fram
emot. Nu bygger vi stort och fint för
Sunnes barn. Det här är en av Sunnes
större satsningar de senaste åren, säger
Gunilla Ingemyr (C).
Förskolan ska byggas miljömässigt
och pedagogiskt hållbar och är planerad efter verksamhetens behov.
– Vi har varit delaktiga i utformningen av lokalerna utifrån hur vi vill jobba.
Våra behov har verkligen lyssnats på.
Det känns riktigt bra och roligt, säger
föreskolechefen Pernilla Larsson.
Förskolan byggs flexibel för att kunna anpassas till nya behov i framtiden
och vara lönsam på längre sikt.
Projektet genomförs i partnering-samverkan där ByggDialog är
totalentreprenör och Sunne kommun
beställare.
• Byggs för 108 barn
• Sysselsätter i byggfas 2 cirka 30
hantverkare på arbetsplatsen samt ett
antal tjänstemän och konsulter
• Förväntas stå inflyttningsklar i slutet av mars 2018
• SundaHus används för registrering av inbyggda material och
mängder. Medvetna materialval skapar förutsättningar för att minska på
miljöbelastningen
• Samverkansvinster
• Väl utrustad, får tillagningskök och
en pedagogisk utemiljö för barnen
•
Möjliggör
effektivare

Nelly och Gustav var med och tog första
spadtaget för den nya förskolan i Sunne

personalschema – fler jobbar mitt på
dagen när flest barn är i verksamheten
• Likvärdig pedagogisk metodik där
lärarnas kompetenser kan användas på
bästa vis
• Barn har behov av utrymme for att
kunna röra sig fritt vilket den nya förskolan tar hänsyn till. Rörelse utvecklar
grovmotoriken vilket underlättar barns
språk- och läsinlärning
• En avdelning kan på sikt erbjuda
verksamhet kväll, natt och helg (kräver
dock ett särskilt politiskt beslut innan
det kan starta)
• En attraktiv förskola kan locka nya
barnfamiljer till Sunne
• Fler avdelningar ger större flexibilitet och möjlighet till avgränsningar vid
smitta
I totalsumman 43,6 miljoner kronor
är allting medräknat, även inventarier
och en pedagogisk utemiljö.

Turistinformation i biblioteket i centrala Sunne
Från den 1 april finns turistinformation
vid en så kallad infopoint inne på Sunne
bibliotek. Här finns broschyrer, dator
för självsök och personal som kan ge
turistinformation
En turistinformation i centrum har
länge efterfrågats av både turister och
Sunnebor och många turister har redan
tidigare sökt sig just till biblioteket för
att få hjälp och svar på sina frågor.
– Turisterna är Sunnes gäster och då
känns det jättebra att få välkomna dem in till Sunnes

”finrum” för inspiration och information, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande.
Maria Nordmark är ny turismutvecklare och på plats finns personalen från
biblioteket.

