En ny rondell invigd i Sunne...
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”Öppet och trevligt klimat i Sunne”
– Vi blir så väl bemötta i Sunne, det
är ett öppet och trevligt klimat. Det vi
behöver finns här och vi njuter av närheten till allt – allra mest till naturen,
säger Annika Rudqvist och Anders
Svensson som flyttade från Österlen till
Bäck i Sunne för ett år sedan.
Efter åtta år i Skåne ville de tillbaka
till Värmland. Annika lämnade jobbet i
den sociala sfären för att bli pensionär
och Anders, som haft ledande positioner
i fastighetsbranschen, bestämde sig för
att hitta ett nytt jobb med Värmland som
utgångspunkt.
– Vi har ingen anknytning till Sunne,
men letade hus åt det här hållet för att
komma närmare släkten. Vi ville bo på
landet och ha en mindre stad nära. Vi
fann huset vi ville ha i Bäck, en och en
halv mil nordöst om Sunne tätort, säger
Annika och Anders.
Anders är snickare från början. Hans
avkoppling är att jobba med händerna
och fixa med huset. Annika har numer
fria dagar. Hon jobbar med skogen, hanterar veden, tar hand om hundarna och
har tid att läsa böcker.
– För mig är det ett helt nytt sätt att
leva eftersom jag samtidigt med flytten
blev pensionär. Jag hade verkligen saknat skogen. Naturen är så tillgänglig här
och det är lätt att åka till olika ställen
och uppleva nya omgivningar, säger
Annika.
Efter några år som tf fastighetschef
för Akademiska Hus i Göteborg så har
Anders precis fått jobb som vd för
Sunne Fastighets AB.
– Det ska bli kul. Jag ser fram emot
att få börja och sätta mig in i allt. Jag har

Annika, 67, och Anders, 59, njuter av närheten till allt i Sunne - allra mest till naturen och skogen.

precis träffat alla medarbetare och det
verkar vara ett gott gäng, säger Anders.
När de flyttade från Värmland skaffade de först en lägenhet i centrala Malmö
för att infria drömmen om att bo ”mitt i
smeten”.
– Malmö är en trevlig stad och vi fick
pröva på storstadslivet vilket var roligt.
Parkerna och havet fick bli vår trädgård.
I en större stad tar allt mycket längre tid
och livet blir stressigare. Så efter två år
kände vi att vi hellre ville bo på landet
och köpte hus på Österlen.
Att hitta på något nytt igen och byta
livsstil kändes enkelt efter att de börjat
göra förändringar i livet.
– Efter ett tag på Österlen insåg vi att
vi ändå ville tillbaka till Värmland och
den miljö vi trots allt gillar bäst.

Sunne tycker de är en framåt, spännande bygd att vara nyfiken på.
– Det händer alltid något, det finns
mycket att göra och med stor variation.
Våra barn som hälsar på är förvånade
över att det händer så mycket på en så
pass liten ort, säger Annika och Anders.

Vill minska matsvinnet
för en mer hållbar miljö
– Vi vill öka förståelsen för matens
miljöpåverkan och visa att alla kan
göra saker för att förbättra miljön. I ett
avgränsat projekt för skolorna i Sunne
och Torsby är målsättningen att minska matsvinnet med 10 procent, säger

Fortsättning nästa sida...
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Sunne har Europas bästa bredbandsprojekt
Telia och Sunne kommuns samarbetsprojekt "Hjärta Sunne" – om att
göra Sunne till Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun – tog
hem första pris vid årets European
Broadband Awards. Det är en årlig
gala i Bryssel där EU-kommissionen
prisar Europas bästa bredbandsprojekt.
"Hjärta Sunne" var det enda svenska
bidraget – av 24 nominerade – som tog
sig till final. I Sunne startade bredbandsutbyggnaden för åtta år sedan.
– Det här är ett kvitto på att satsningen var rätt. Vi hade aldrig klarat
av det utan en stark partner som Telia
som hade de erfarenheter och kunskaper
som kommunen saknade. Att dessutom
vidga arbetet, i projektet Mer Digital,
med syfte att öka det digitala innanförskapet har lyft kommunen på så många
plan, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare, i Sunne kommun.
29 juni 2017 presenterade Telia och
Sunne kommun det unika projektet
där det gamla kopparnätet ersätts med
framtidens nät via fiber och mobilt. Det
innebär att Sunne blir Sveriges första
digitalt framtidssäkrade kommun, 31
januari 2019.
Att vara "digitalt framtidssäkrad"
handlar inte bara om teknik. Det handlar
om människor också. Många äldre lever
i ett digitalt utanförskap – vilket innebär
att de saknar kunskapen, motivationen
och tekniken för att ta del av digitaliseringens möjligheter.

Kvarngatan invigs

Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare Sunne
kommun och Erik Larsson, bredbandskoordinator
på Region Värmland tog emot utmärkelsen
European Broadband Award tillsammans med
Jörgen Secher, Telias projektledare för Hjärta Sunne

Därför lanserades ”Mer Digital” på
plats i Sunne – Telias utbildningsprogram där skolungdomar lär äldre att
bli mer digitala.
– Det är ju ingen mening med att
bygga en motorväg om ingen kan köra
bilarna på den. Därför var "Mer digital"
så viktigt och ett sätt för oss att minska
det digitala utanförskapet hos äldre.
100-tals ideella timmar har lagts ner
i samarbetet mellan kommunen och fiberföreningarna i Sunnebygden.
– Det är helt fantastiskt att projektet gett sådant avtryck i Europa. Men
de verkliga vinnarna är invånarna i
Sunne kommun som nu har ett framtidssäkrat nät som gör att vi kan ta del
av nya innovationer och moderna arbetssätt. Vi är rustade för framtiden helt
enkelt, säger Kristina Lundberg.

Bättre trafikmiljö och nya bostäder
En ny och efterlängtad rondell i korsningen Magasinsgatan/Järnvägsgatan i
Sunne är färdigställd, ett nytt ledstråk
från järnvägsstationen till centrum är
klar liksom en gång- och cykelväg på
Strandvägen utmed Frykensundet.
– Det här är en del i en långsiktig
plan för att göra centrum mer attraktivt.
Sunne ska vara trevligt, tryggt och tillgängligt för alla, säger Gunilla Ingemyr,
kommunstyrelsens ordförande i Sunne.
Ett område med flerbostadshus är på
gång i Sunne, nära den nya förskolan
på Torvnäs. Byggstart är planerad efter
årsskiftet och inflyttning under andra
halvåret 2019. Läs mer på sunne.se
Mikael Persson, samhällsplanerare och Gunilla
Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande ,inviger
en av tre traflkförbättringar i Sunne centrum.

Selma spa i Sunne satsar 22 miljoner kronor för att bli ännu bättre.
Renoveringen ska vara klar till midsommar 2019.
Kvarngatan invigs 2 december
med eld- och
ljusshow, musik,
och gammaldags
julmarknad.
Träd, nya gatlyktor, ny asfalt,
markerade gångoch cykelstråk
och ramper till
butikerna gör gatan inbjudande och tillgänglig för alla.

Fortsättning Vill minska matsvinnet...

Gun-Britt Olsson, energi- och miljöingenjör i Sunne kommun.
Sunne och Torsby kommuner arbetar
tillsammans i projektet som fått namnet
SuToMat. Att minska matsvinnet är en
del i kommunernas hållbarhetsarbete
som stöds av Länsstyrelsen i Värmland.
– Om vi kan påverka vår granne att
skaffa sig bra miljövanor är mycket
vunnet. Hållbarhetsarbete berör alla och
att samarbeta över kommungränserna är
ett sätt för oss att visa att miljön är allas
angelägenhet och att vi påverkar varandra, säger Tina Näslund, miljöstrateg i
Torsby kommun.
Mätning av matsvinn sker i två av
kommunernas skolor vid två olika
tillfällen. Elever, pedagoger och kostpersonal får under projektet tillfälle
att inhämta mer kunskap om matens
klimatpåverkan.
En film om hållbarhet har tagits
fram för att ge en upplevelse av miljöstrategiarbetet i Sunne kommun.
I filmen visar några av kommunens
verksamheter – förskolan Hasselbol,
serviceboendet Rågvägen och
Arbetsmarknadsenheten – vad de gör
för att bidra till ett mer hållbart Sunne.
– Sunne kommuns miljöstrategi vägleder vårt arbete med att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Med filmen vill
vi visa att det var och en gör är viktigt,
säger Gun-Britt Olsson.
Se miljöfilmen i Sunne kommuns
You tube-kanal:
https://www.youtube.com/
watch?v=jKYoalDBwII

Ett område med flerbostadshus
är på gång i Sunne

