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Lisas dröm om Fryksdalen blev sann
Lisa Irvall, 37, är Sunnebo sedan nu
i somras.
– Jag bodde i London och
Stockholm innan. Sedan jag var
barn har jag haft en dröm om att bo i
Fryksdalen – för att det är så vackert
här. Det är fantastiskt att vara tillbaka
i Värmland! Nu bor jag på en gammal idyllisk gård utanför Ivarsbjörke i
Sunne tillsammans med min pojkvän.
Lisa Irvall är uppväxt i Karlstad
och gick gymnasiet i Örebro innan
det blev flytt till London och vår huvudstad. Med åren blev längtan efter
naturen allt starkare.
– Jag har varit på väg tillbaka till
Värmland under flera år och när jag
träffade min pojkvän från Sunne gick
flytten lite snabbare än jag kanske
hade tänkt, säger Lisa.
Hon var trött på storstadsstressen, konsumtionen, jakten på pengar
och de höga hyrorna som minskade
levnadsutrymmet.
– Jag ville ha något annat och det
har jag fått! Sunne känns levande
och det är enklare att umgås här. Det
bor många spännande och kreativa
människor i bygden.

Lisa Irvall och en av hennes tre katter på den idylliska gamla gården utanför Ivarsbjörke i Sunne.

– Jag träffade flera nya vänner på kommunens inflyttarträff i september. Det
var ett jättebra sätt att knyta nyakontakter. Som nyinflyttad delar man ofta samma historia och samma dröm och det är
lätt att hitta beröringspunkter.
På den gamla gården är det utedass
och elda i kaminen som gäller.– Det är
enkelt och mysigt, men innebär förstås
också en del jobb för att hålla värmen.
Lisa och Andreas har två får som håller landskapet runt gården öppen – och
tre katter.

– Nu får jag också chansen att odla
och yoga mer. I vinter hoppas jag få åka
skidor. Jag älskar snö och blir väldigt
glad av den!
Lisa frilansar som fotograf och är
utbildad beteendevetare med steg-1 utbildning i psykoterapi. Hon har precis
tackat ja till ett jobb i Arvika inom psykiatrin i Landstinget i Värmland.
– Det ska bli spännande. Det tog
lite tid att skaffa jobb, men de finns
bara man är flexibel och ser nya
infallsvinklar.
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Bli mer digital i Sunne!
Sunne blir Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun 2019. Med projektet Mer digital vill Sunne kommun, i
samverkan med Telia, förbereda de äldre invånarna på den digitala framtiden
och motverka digitalt utanförskap.
Tre utbildningsträffar arrangeras på
Selma spa, 22-23-24 januari med syfte
att hjälpa Sunnebor som är 65 år och
äldre att öka sin kunskap i att använda
en dator/tjänster på nätet.
Medarbetare på Sunne kommun
tillsammans med ungdomar från högstadiet lotsar de äldre ut på nätet. Telia
tillhandahåller datorer och uppkoppling. Eftermiddagen bjuder även på fika
och underhållning.
– Det blir en härlig mix av åldrar,
där de yngre hjälper de äldre, säger
Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne och projektledare.
Deltagarna i den främsta målgruppen
bjuds in via vykort hem i brevlådan och
annonser i lokal media.
Detta vill Sunne åstadkomma med
projektet Mer digital:
• inkludera människor i den digitala
utvecklingen
• ge grundläggande utbildning för äldre
personer som idag inte använder IT
• öka användningen av kommunens
e-tjänster
• öka förståelsen för dagens och framtidens digitala samhälle
– Det kvittar om du har tillgång om
du inte vet hur du ska använda tekniken.
Jag tror att vi kommer att bli beroende
av digitala tjänster för att upprätthålla
servicenivån i samhället. Då måste vi
utbilda invånarna så att alla kan ta del
av tjänsterna, säger Gunilla Ingemyr,
kommunstyrelsens ordförande.

Häggmarks bygger en trähusfabrik på Holmby industriområde i Sunne.

Det byggs nytt i Sunne...
Framtidstron är stark i Sunne!
Häggmarks AB bygger en ny trähusfabrik, en satsning på närmare 50
miljoner kronor. Modulfabriken beräknas sysselsätta cirka 25 heltidsanställda.
Rottneros Packaging AB bygger
en fabrik som ska tillverka miljövänliga livsmedelstråg för färskmat och
takeaway. Tråget tillverkas helt med
skogsråvara, är återvinningsbart, förnybart och nedbrytningsbart.
Fram till 14 januari 2018 kan du lämna in synpunkter på planförslaget för
Stora torget i Sunne centrum. Syftet
med planprocessen, som går ut på samråd idag 12 december, är att möjliggöra
handel och bostäder på torget.
Kommunstyrelsen beslutade i juni
2017 att teckna markanvisningsavtal
med Sunne Matmarknad AB i syfte att
exploatera området. Sunne Matmarknad

Rottneros Packaging bygger ny fabrik för
miljövänliga livsmedelstråg utmed E45:an i Sunne.

planerar att bygga en ICA-butik
i markplan och ovanpå den bygga
bostadslägenheter.
Planen möjliggör en byggnad på
ca 2000 kvadratmeter i 3+1 våningar.
Planförslaget anses förenligt med den
fördjupade översiktsplanen 2009 för
Sunne tätort.

Bygglovshanteringen digitaliserad i Sunne
Sunne kommun får högt betyg hos företagarna när det gäller hanteringen av bygglov. Den
digitala servicen för bygglovsansökningar varierar stort mellan
Sveriges kommuner och förbättringspotentialen är stor. 7 av 10 kommuner
har överhuvudtaget inte digitaliserat sin
bygglovshantering, visar en kartläggning från Teknikföretagen.
– Det ska vara enkelt att söka
bygglov i Sunne. Vi tar emot papper såväl som digitala handlingar. Det är våra

medborgare och företagare som bestämmer på vilket sätt de vill ansöka, säger
Helena Andersson, bygglovsingenjör
på Sunne kommun.

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR!
önskar
Sunne kommun
Till Sunne är du
alltid välkommen!

