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Sunne först i Sverige som digitalt framtidssäkrad kommun
Sunne blir Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun. Det innebär att
det gamla kopparnätet ersätts med moderna nätlösningar via fiber eller mobil senast 31 januari 2019.
I Sunne finns sex telestationer med
kopparnät kvar. 22 stationer på landsbygden har avvecklats.
– Avvecklingen sker oavsett projektet med Telia, men nu kan vi tack vare
det bli först i Sverige att ta steget in i
framtiden. Här får vi en digital infrastruktur som kommunen, invånarna
och företagen kan växa i, säger Kristina
Lundberg, näringslivsutvecklare i
Sunne kommun.
Planen passar också väl in i Sunnes
kommunstrategi med visionen ”Sunne
är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt”.
– Vi vill visa att Sunne är en framtidskommun. I näringslivsarbetet har
vi märkt på våra företagskontakter med

Storbritannien och Tyskland att tillgången till fiber är en framgångsfaktor.
Sunne är förstahandsval för samarbete
och etablering, bland annat för att vi har
en väl utbyggd fiberstruktur.
Förhoppningen är att Sunne kommun
ska stå än starkare i konkurrensen om
framtidens arbetstillfällen tack vare den
digitala satsningen.
Praktiskt innebär övergången att
Telia gör:
• Investeringar i utbyggnad av fibernät på kommersiell bas
• Förmånliga erbjudanden för att få
fler att ansluta sig till fibernätet
• Investeringar för stärkt mobil
kapacitet
• Insatser för minskat digitalt
utanförskap
• Tydlig lokal närvaro för att informera och trygga invånarnas och det lokala näringslivets engagemang

För dem som driver företag i Sunne
innebär det att:
• Telia utökar möjligheterna till bredband via fiber, med anpassade företagstjänster – se mer på www.telia.se/sunne
• Kopparnätslösningen ersätts med
en mobil lösning för den som inte kan
eller vill ha en fiberanslutning
• Telia har en företagskundtjänst som
redan idag finns till för att hjälpa alla
företagare i Sunne över till nya moderna lösningar – 020-30 50 50 (vardagar
09.00 och 16.00)
Under hösten arrangerar näringslivsenheten ett antal träffar tillsammans
med Telia. Där finns möjlighet att ställa
frågor och få svar.
Redan nu finns en webbplats där du
kan läsa mer om projektet www.telia.se/
sunne.

Många byggen
på gång i Sunne
Utvecklingen har tagit rejäl fart i Sunne. Sunne
Matmarknad bygger ny ICA-butik med 30 nya
lägenheter på före detta Stora torget. Byggstart
blir enligt planen hösten 2018.
Häggmarks ska bygga en trähusfabrik. En
satsning på närmare 50 miljoner kronor som
beräknas sysselsätta cirka 25 heltidsanställda. Bygget beräknas vara klart hösten 2018.
Förhoppningen är att de första husmodulerna
som görs i fabriken är för nya ICA-butiken.
Fortsättning nästa sida...
Redaktör: Anneli Jansson
telefon: 0565 - 164 14
e-post: anneli.jansson@sunne.se

Lecab Fastigheter AB planlägger 24
nya lägenheter i ett attraktivt läge i
centrala Sunne. Platsen är den anrika
Hotell Nilsson-tomten och huset byggs
ner mot Mejerigatan, med utsikt över
Frykensundet. Se bilden till höger.
Rottneros Packaging AB bygger en
fabrik i Sunne för tillverkning av ett
nytt miljövänligt livsmedelstråg för
färskmat och takeaway. Den nya produkten har utvecklats på Rottneros anläggning i Sunne.
Tråget som tillverkas helt med
skogsråvara är återvinningsbart, förnybart och nedbrytningsbart. Det ska
ersätta dagens plasttråg och det klarar
att stå emot väta och hålla maten fräsch.

Många med och bidrar
till Sunnes utveckling
Tidningen Dagens Samhälle utser
”Årets superkommuner” för att fånga
in framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Kommunernas utveckling och
attraktivitet undersöks på tio områden.
Sunne ligger på 12:e plats av landets
totalt 131 landsbygdskommuner och
på första plats i Värmland. Sunne
klättrar tio placeringar på listan.
I Värmland hamnar Sunne på första
plats och är den högst rankade landsbygdskommunen på demografi och utbildningsnivå. En hög attraktivitet och
ett stort antal företag per invånare drar
upp kommunens resultat.
Undersökningen handlar om attraktivitet, mätt i form av inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, den

kommunala ekonomin, kommunens
kultursatsningar och antal företag i
kommunen. Kommunernas förutsättningar för framtiden granskas också: befolkningens utbildningsnivå,
kommunikationer, företagsamhet och
demografi.
– Sunne klättrar på listan för att vi
jobbar målmedvetet och långsiktigt.
Hela samhället har fått en gemensam
kompass i vår kommunstrategi som
är framtagen tillsammans med Sunneborna. Många är med och bidrar till
utvecklingen och skapar en dynamisk
plats. Det är väldigt roligt att vi ligger
så bra till i landet och på första plats i
Värmland. Ett kvitto på att vi gör en hel
del saker rätt, säger kommunstyrelsens
ordförande, Gunilla Ingemyr.

Seniorboende byggs Ännu fler byggplaner...
Allégården är ett seniorboende i centrala
Sunne. Sunne Bostads AB ska nu bygga
till 30 lägenheter, främst ettor och tvåor på 40-60 kvadratmeter. Byggnaden
dockas ihop söderut med befintliga
Allégården och får en entré som vetter
mot Långgatan. En detaljplan har upprättats för området. Byggstart blir preliminärt hösten 2018.
Markytan för bygget är på 750-800
kvadratmeter och totala byggytan blir
på drygt 3 000 kvadratmeter. Stora delar av huset ska byggas i trä för att följa
kommunens träbyggnadsstrategi.
Bilden överst på första sidan är från en
ny bro över Lerälven vid Lövnäsvägen.

Kvarteret mellan Kvarngatan och
Parkgatan i centrala Sunne ska enligt
en ny detaljplan byggas ut med bostäder
och handelslokaler. Planen möjliggör
cirka 100 nya bostäder. 2 exploatörer, Husbell Invest AB och Turhusets
Fastighetsaktiebolag, ska bygga och de
gör det i tre etapper. Enligt planeringen
startar de sina byggnationer under våren
2018 med cirka 30 lägenheter vardera.
Tingshuset ligger längs Ekebyvägen
cirka 600 meter söder om Sunne centrum. Fastighetsägaren Oxenborgen
Fastigheter AB avser att bygga nya
bostäder både framför och bakom nuvarande tingshusbyggnad. Befintlig
byggnad är planerad att användas som
kontor och/eller bostäder. Detaljplanen
förväntas kunna bli antagen våren 2018.

Svenska kyrkan får 379 600 kronor i
statsbidrag för att arrangera aktiviteter för vuxna asylsökande i Sunne.
Aktiviteterna görs ihop med kommunens projekt Connecting People,
Röda Korset, Missionskyrkan, FNföreningen, Studiefrämjandet och
Folktandvården.
Aktiviteterna ska främja kunskaper
i svenska språket, svenska samhället,
arbetsmarknaden och hälsa.
– En dag i veckan ska vi arrangera aktiviteter för de cirka 220 vuxna asylsökande som finns i Sunne.
Aktiviteterna ska handla om arbetsmarknaden, om företagande, om att
lära sig skriva CV och att diskutera värdegrund och jämställdhet. Vi ska också
prata hälsa, pröva sporter och vara ute
i naturen, säger Marielle Magnusson,
projektkoordinator på näringslivsenheten i Sunne kommun.
Länsstyrelsen beviljar statsbidrag
till organisationer som vill motverka
passivisering under asyltiden och som
underlättar kontakterna med den
svenska arbetsmarknaden.
– Aktiviteterna görs genom
Connecting People och vi planerar arbetet tillsammans med de andra organisationerna i Sunne. Det är roligt och
väldigt bra när så många är med och
samverkar. Det skapar viktiga kontaktytor för de asylsökande.

Lyckliga Sunnebor
Var i landet är man mest lycklig? Det har
två nationalekonomer på Internationella
handelshögskolan i Jönköping tagit reda
på. På plats fem i undersökningen av
Sveriges alla kommuner ligger Sunne.
Några saker som kommuner högt
upp på listan har gemensamt är tillit
till sina grannar och tillit till andra i
kommunen där man bor.

