The Alma Löv Museum of Unexp Art i Östra Ämtervik är ett samtidskonstmuseum som består av 16 paviljonger utspridda i naturen och den stora
huvudbyggnaden Palais Oranjestraat. 20 konstnärer ställer ut och sommaren erbjuder konserter med många namnkunniga artister.

Nyfiken på Sunne?
18 juli 2018

Drömmen om ny livsstil blev verklighet genom flytten till Östra Ämtervik
Maria och Eric Eklund bor sedan ett
år vid sjön Fryken i Smedsby, Östra
Ämtervik, 1,5 mil söder om centrala
Sunne. Fritidshuset som Erics farfar
byggde i början på 60-talet är numer
deras året-runt-boende.
Maria infriade samtidigt med flytten sin dröm om att starta eget och jobbar nu med att erbjuda vandrings- och
cykelpaket.
– Det bästa med att bo här är lugnet och att få vara nära naturen. När
jag kommer hem från jobbet och slår
upp bildörren är vågskvalpet och suset från trädtopparna det enda jag hör.
Det är värt 45-50 minuter i bilen från
Karlstad, säger Eric som jobbar på
Konsumentverket.
Det var lugnet de ville åt. Så det var
inget svårt beslut att lämna Karlstad
och flytta till Östra Ämtervik i Sunne
kommun – granne med The Alma Löv
Museum of Unexp Art.
– Vi ville ha en annan livsstil. Förra
vintern bodde vi på Kanarieöarna ett
halvår och tog dagen som den kom,
det var fantastiskt skönt. Vi fick en
vardag i ett annat tempo, berättar
Maria och Eric.
De sökte extrajobb där, men som
medelålders svensk var det inte enkelt.
– Vi fick känna på hur det är att vara
invandrare. En nyttig erfarenhet. Det
bodde många tyskar i området och vid
ett tillfälle fick jag svaret ”varför skulle jag anställa dig när det går tyskar
arbetslösa här?”. Vi kan inte spanska

Maria, 57, och Eric 52, ville åt lugnet i Östra Ämtervik och en ny livsstil. Här trivs de och njuter av livet.

så det var givetvis också ett stort hinder. Att lära sig språket är a och o. Vi
umgicks mest med andra nationaliteter
eftersom det föll sig mest naturligt, säger Eric.
Under vistelsen på Kanarieöarna fick
Maria tid att tänka mer på och diskutera
drömmen om att starta eget.
Efter flytten till Östra Ämtervik ville
hon vare sig lägga tiden på pendling eller fortsätta ett stressigt jobb med bolån
på SBAB.
Hon bestämde sig för att kasta sig ut
i det okända, stöttad av Eric.
– Att få göra verklighet av sin dröm

är viktigt, istället för att senare ångra att
man inte gjorde det. Det var ett gemensamt beslut för det är såklart en chansning som också förändrar ekonomin för
oss, säger Eric.
Maria har gjort en affärsplan, byggt
en hemsida och skapat vandrings- och
cykelpaket med övernattning i stugor
längs leder mellan Fryksta och Sunne.
Cykelleden startar i Karlstad.
– Jag vill att människor ska komma
nära naturen. I mitt koncept kör jag ut
mat och packning till övernattningsForts nästa sida...
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stugan. Jag söker fortfarande stugor utmed lederna så att det finns fler alternativ. Jag funderar också på att börja
erbjuda paddling.
Att mer få styra över sin tid är viktigt för Maria. Hon njuter av det egna
stället i Smedsby, båten och flytbryggan.
– Det är verkligen vackert här och
Sunne är trevligt, inte minst bemötandet man får i butikerna. Man känner
sig välkommen och utbudet är bra.
Hantverkarna tycker vi också är toppen,
servicegraden är hög.
Det enda de saknar är ett större utbud
av restauranger/pubar.
– Sunne Filmklubb har vi gått med i,
vilket är väldigt trevligt. Ett bra sätt att
träffa folk och få se annorlunda filmer
och Comedy club med stand up är roliga
arrangemang.
Husets två katter ser också ut att
trivas. Till helgen kommer Maria och
Erics tre utflugna söner i åldern 22-28
år på besök.
– För våra söner är det än så länge i
lugnaste laget här, men vi njuter varje
dag, säger Maria och Eric.
Våren 2019 ska Sundsbron, bron över
sundet i centrala Sunne, renoveras.
Trafikverket bygger en tillfällig, dubbelriktad bro för person- och lastbilar
under renoveringstiden. Den tillfälliga
bron placeras i nära anslutning till huvudbron som stängs av helt för trafik.
Renoveringen tar 3-6 månader.

Förnyelse i Rottneros park
via EU-medel och samverkan
Kulturprojektet CUPIDO får 41 miljoner kronor i EU-medel, varav 7 miljoner
går direkt till satsningar i Värmland.
Partners från Värmland är Länsstyrelsen
Värmland, Region Värmland, Sunne
kommun och Rottneros Park.
Länsstyrelsen Värmland samordnar
och leder projektet som består av 14
partners från 7 olika regioner i 6 länder
runt Nordsjön.
Målet är att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultursektorn i
Nordsjöområdet. Detta för att stärka
ekonomi, konkurrenskraft och social
sammanhållning i landsbygdssamhällen. Kultur inom ramen för CUPIDO är
aktiviteter så som konst, dans, musik,
film samt kulturarv.
För Rottneros Park är en viktig fråga hur man kan förnya sig för att få fler
och yngre besökare, hur man kan förlänga säsongen och hur man kan använda modern teknik för att utveckla och
sprida kultur till en större publik.
På grund av både urbanisering och
förändrad demografi har alla deltagande regioner en åldrande befolkning.
Parterna i CUPIDO samverkar genom
att utföra olika aktiviteter, dela idéer,
erfarenheter och kompetens för att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultur- och kulturarvssektorn.

Förhoppningen är att det kommer att
stimulera utvecklingen av nya produkter och företag samt ge kunskap om nya
affärsmetoder som kan hjälpa till att utveckla små och medelstora företag.
– Vi hoppas att projektet ska hjälpa
till att stärka små och medelstora företag inom kultursektorn och bidra till
att utveckla kulturen i Värmland på ett
positivt sätt, säger Katarina Nordmark,
Länsstyrelsen Värmland som är projektledare för CUPIDO.
Flera saker ska göras inom CUPIDO
i Värmland. Bland annat kommer
Region Värmland att sätta upp en teknisk miljö, för att utveckla digitala
innovationer så att fler kan ta del av
kultur- och kulturupplevelser.
Projektet är ett treårigt Nordsjöprojekt som startar i september 2018
och slutar i augusti 2021.

Byggnationer på gång i centrala Sunne
Från 15 augusti till 30 november 2018
ska Kvarngatan byggas om för 4 miljoner kronor. Trottoaren ska bestå av
markplattor, en trädallé ska planteras,
ny gatubelysning och cykelväg ska anläggas. Vägen får ny asfalt och tydligt
utmålade parkeringsplatser.
Alla korsningar får riktiga övergångsställen med taktila stolpar och
plattor som underlättar för synskadade.
Flera entréer får ramper. På korsande
Badhusgatan görs parkeringsplatser på
båda sidor av gatan, vilket kompenserar för de cirka 8 parkeringsplatser som
försvinner längs med Kvarngatan.
Bakgrunden till renoveringen är
en handelsutredning vilken pekar ut
Kvarngatan som ett viktigt handelsstråk i Sunne. Gatan har samtidigt ett

stort renoveringsbehov. Under 2017 har
det projekterats och skett flera möten
med berörda parter över vad som kan
och inte kan fungera.
Seniorboendet Allégården i Sunne
ska byggas ut med 30-40 lägenheter.
Ytterligare fyra LSS-bostäder
byggs på Rågvägen i anslutning till tidigare åtta. LSS står för Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Ungdomsverksamheten Badhusgatan är ett nytt särskilt boende för
barn och ungdomar enligt LSS. Det är
inflyttningsklart och håller öppet hus 13
augusti på eftermiddagen.
Just nu byggs en rondell i korsningen Magasinsgatan/Järnvägsgatan i
Sunne för att få ett bättre trafikflöde.
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