Trafikverket gör säkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan med start 2018.
Planen är att byta ut hela spåret 2022-2024. Resultatet blir cirka 30 minuters resa till Karlstad.

Nyfiken på Sunne?
4 april 2018

Familjen ”på Berget” stortrivs i Sunne
Det var flera roliga tillfälligheter och
ett inbjudande hus som fick dem att
slå ner sina bopålar i Sunne.
– Vi älskar huset och miljön. Det
var det här vi ville åt när vi flyttade
från Stockholm. Vi trivs jättebra, säger
Sara och Pär Ekengren, som flyttade
till Sunne i augusti ifjol med barnen
Ester, 4, och Heidi, 2.
Sara, 38, och Pär, 41, var helt inställda på att flytta till Hälsingland –
Pär kommer från Hudiksvall – och de
hade tittat på hus där under två års tid.
De ville bo på landet, fast samtidigt
inte för långt från stan och skolan.
– Så fick vi se det här huset,”på
Berget” i By, på Hemnet. När jag var
barn var jag ofta i Sunne hos min moster och jag har alltid gillat platsen. Så
om vi skulle till Värmland var det till
Sunne jag kunde tänka mig att flytta,
säger Sara, uppväxt i Karlstad, 6,5 mil
söderut.
Sara och Pär bestämde sig för att
åka och titta på huset och de läste på
om Sunne.
– Vi fann nyhetsbrevet ”Nyfiken
på Sunne” på kommunens webbplats.
Där läste vi om Pontus och Charlotta
som hade flyttat från Göteborg till
Sunne. När vi skulle åka och titta på
huset ”på Berget” hade vi bokat ett
boende via Airbnb – hos Charlottas
mamma visade det sig! Vi kände igen
Pontus och Charlotta från nyhetsbrevet när de kom förbi hos hennes mamma så vi började prata.
På Sunne kommuns inflyttnings-after work på Selma spa i september
träffades de igen!

Sara och Pär Ekengren fann drömhuset”På berget” i Sunne Flytten från Stockholm efter 15 år är en omställning, men de trivs jättebra, här med dottern Ester, 4. Andra dottern Heidi, 2, sov sött när bilden togs.

– Idag umgås vi regelbundet, vilket
är väldigt roligt eftersom de också har
småbarn.
Pär har jobbat inom vården i många
år. Med flytten till Sunne kom tillfället
att sadla om.
– Jag går utbildningen grafisk formgivare och tekniker på Brobygrafiska.
Området har varit mitt intresse på hobbynivå och jag är jätteglad över att ha
fått börja studera. Skolan håller hög
nivå och att ansökningsdatumet gick ut
två dagar efter att vi köpt huset var ytterligare en tillfällighet som gjorde att
Sunne kändes helt rätt, säger Pär.
Sara har fått jobb som förskollärare

på Sunne kommun. Inom kort öppnar
den nybyggda förskolan Torvnäs som
blir hennes nästa arbetsplats.
– Här gör Sunne en riktig storsatsning. Det är roligt att få jobba på en
nybyggd förskola där personalen varit
med under byggprocessen och fått möjlighet att påverka mycket, säger Sara.
Efter cirka 15 år i Stockholm har
flytten till en mindre plats varit en
omställning.
– Det tar en stund att vänja sig vid
att det är på ett annat sätt. Nu har vi mer
tid med varandra och familjen, vilket är
trevligt. Det blir betydligt mindre uteliv
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Fortsättning ”Familjen ”på Berget...”

och visst kan vi sakna utbudet av klubbar och restauranger som är mer begränsat här. På landsbygden är det också
mörkare än i ett villaområde i stan, så
det är också stor skillnad.
Fritiden ägnar de framförallt åt att
renovera huset. Sara är med i Sunne
Filmklubb och Ester har gått på skidskola i vinter.
– Det märks att Sunne är en kulturbygd. De flesta man möter är
engagerade i något. Sedan är vi superfascinerande över att allt vi behöver
finns i Sunne. Vi trodde att vi skulle
behöva åka till Karlstad. Butikerna här
rekommenderar dessutom varandra vilket vi inte är vana vid. De ger verkligen
ett väldigt fint bemötande.
Nu ser Sara och Pär fram emot första
hela sommaren i sitt drömhus. Familjen
”på Berget” hade rätt känsla när de kom
och den är förstärkt. Nu ska det bli odlingar och hönshuset ska fyllas med liv.
– Vi ska kläcka kycklingar från ägg
har vi tänkt. Det blir en mysig sak att
göra med barnen, avslutar Sara och Pär.

Elever på högstadiet lär äldre bli mer digitala i
Sunne. Utbildningen av 300 personer som arrangerades av Sunne kommun i samverkan med
Telia blev en succé. Högskolan i Skövde gjorde
samtidigt en forskarinsats. Resultatet visar att
det med en kort utbildning går att nå ett digitalt
innanförskap. Den personliga hjälpen var viktig
– att få sitta ner med någon som kan mer och
pröva, utan att behöva känna sig dum. Nu klurar
Sunne kommun på hur fortsättningen ska se ut.

Möjligt för nybyggen
vid Ski Sunnes topp

Detaljplanen är antagen i kommunfullmäktige, vilket gör det möjligt för
skidanläggningen Ski Sunne att utvecklas. Nu kan fritidshus, lägenhetshotell
och servicebyggnader byggas i anslutning till skidanläggningens topp. Vi välkomnar alla intresserade.

Dialogpolitikern Kerstin Johannesen, i en ”pilot” som testar nya handboken för medborgardialog – här i en
av flera intervjuer med elever på gymnasiet och högstadiet i Sunne. Intervjuerna har föregåtts av enkäter.

Sunne utvecklar medborgardialog
Sunne kommun vill genom dialog bli
den bäst lyssnande kommunen och
stärka demokratin.
Medborgardialog är ett sätt få fram
bättre underlag inför olika beslut – som
en del av styrningen i kommunen.
Under två år har en beredning bestående av politiker från de partier som
finns representerade i kommunfullmäktige gått en utbildning som arrangerats
av Sveriges Kommuner och Landsting.
Under masterclassen, som utbildningsformen kallas, har beredningen arbetat
fram en handbok, tillsammans med fullmäktige och kommunens ledare ,genom
utbildningar och workshops.
Under våren testar beredningen
handboken i medborgardialog för att se
att den fungerar i praktisk verkstad. En
pilotdialog med ungdomar i klass 9 och
klass 1 på gymnasiet har precis avslutats. Eleverna fick först en enkät med
frågor som handlade om deras val av
gymnasium och faktorer som påverkar.
Därefter träffade representanter för beredningen några av eleverna i intervjuer.

Syftet med dialogen är att fånga in
åsikter om vad som skulle göra Sunne
mer attraktivt som utbildningsort.
– Vi använder Sunnemodellen som
är ett förhållningssätt och en praktisk
metod för dialog. Inställningen är att
människor vill och kan bidra med sina
erfarenheter och kompetenser. Vi vill få
igång medskapande och engagemang
genom att människor får vara med från
början i olika processer. När vi lyssnar
med respekt och lär av varandra bygger
vi tillit och förtroende. Ytterst är det
politikerna i vårt representativa system
som tar besluten. Men före dess ska vi
lyssna in många olika infallsvinklar
för att kunna ta bra beslut, säger Nils
Ahlqvist, ordförande i beredningen för
medborgardialog och Anneli Jansson,
projektledare från tjänstemannasidan.
I maj rapporterar beredningen resultatet av pilotdialogen med ungdomarna
till fullmäktige.
Det nya strukturerade arbetssättet
tas upp för beslut i kommunfullmäktige
i juni.

Sunne växer snabbast i länet

säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.
Sunne är i topp i länet och ligger
också över Sverigesnittet.
– Vi brukar säga att det sitter en
företagare vid varje köksbord.
Tröskeln till företagande minskar för
den som har företagande i familjen, så
grundförutsättningen är god. Vi har ju
dessutom en tradition av att arbeta med
UF-företagande. De som drivit UFföretag har större benägenhet att starta
företag i framtiden.

Sunne har högsta företagsamheten och
har vuxit snabbast av länets kommuner.
Det visar Svenskt Näringslivs nya rapport ”Företagsamheten 2018”. Sunne
har även högst andel företagsamma
kvinnor i länet och högst överlevnadsgrad för nystartade företag efter fem år.
– Just överlevnadsgraden är oerhört
viktig. Företagande ska drivas av att en
har en idé som en vill förverkliga och
känner det entreprenöriella drivet i,
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