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Barnbarnet i Amsterdam heter Sunne
Yvonne Busch och John Rohde,
från Holland, fann en tomt vid sjön
Fryken och byggde sitt drömhus.
Under ett av sina besök i Sunne bestämde sig sonen Jorn Rohde och
hans fru Lotte Hof för att de ville skaffa barn. Den nu 5 månader
gamla dottern heter Sunne – för
att det associerar till en oemotståndligt vacker plats som de gillar
riktigt skarpt. Precis som vi!
Yvonne och John är glada över
att deras son och hans fru älskar
Sverige lika mycket som de gör.
– Det innebär att de gärna kommer hit, sommar som vinter. Det är
en retreat för dem. En möjlighet att
få lugn och ro, säger Yvonne.
Jorn jobbar som tv-producent,
gör program från idé till färdig
produkt, bland annat för nationell
tv i Holland. I sitt företag får han
uppdrag och säljer egna koncept.
Han är också influencer. Lotte jobbar som controller på ett företag i
Amsterdam.
– Sunne är förknippat med det
bästa för dem – och vad vi vet finns
det ingen mer i Holland som har
Sunne som tilltalsnamn. Jorn och
Lotte gillar namnet för att det är
ovanligt och får dem att komma
ihåg dagen de bestämde sig för att
de ville ha barn, säger Yvonne.
Yvonne och John planerar att
spendera så mycket tid som möjligt
i Sunne.
– Här njuter vi av lugnet och av
att få uppleva de fyra årstiderna. De

Jorn och Lotte gav sin söta dotter namnet Sunne, för att det associerar till platsen Sunne som de gillar skarpt.

finns inte i Holland! Sunne är också så
levande! Det finns alltid något kulturellt
att göra. Vi går på revy, teater, fast att

vi inte förstår allt som sägs, konstrunda
och konserter, säger paret som varit gifta i imponerande 42 år.
Fortsättning nästa sida...
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2011 flyttade Yvonne och John in i
sitt nybyggda hus alldeles vid vattnet.
Det var dock ingen självklarhet att de
skulle köpa tomt just här och bygga.
– När vi fann tomten vid sjön 2008
ville John köpa och jag sa nej. Jag tyckte det var för dyrt och för mycket mark.
De diskuterade med mäklaren och
fick sedan möjlighet att bara köpa tomten nära Fryken, inte hela marken. Då
blev beslutet lättare att ta.
– Vi ångrar inte en sekund att vi slog
till och köpte tomten!
De tycker att det är fantastiskt att
det finns så mycket på en liten ort som
Sunne – bra och fin service och att så
många aktiviteter.
– Sunne har allt! Det finns också ett väldigt bra damfotbollslag
– Mallbacken Sunne. Jag är en stor supporter och ser så många hemmamatcher
jag kan. Vi åker också skidor. Ski Sunne
har fantastiskt fina backar, säger John.
De är glada över all hjälp de har fått,
inte minst från grannen Ylva Stiernelöf.
– Hon är en god vän och vi har haft
tur med duktiga hantverkare. Från

Yvonne Busch och John Rohde från Holland byggde sitt drömhus i Sunne. De tycker att Sunne är
livligt och har allt önskvärt. De uppskattar de fyra årstiderna och att det händer så mycket.

Sunne kommun har vi också fått bra
hjälp, så allt känns väldigt enkelt
här, säger Yvonne och John.
De ser såklart fram emot att barnbarnet Sunne kommer på täta besök
från Amsterdam.

– Hon är väldigt Sunne! Uppmärksam, glad och pigg. Hon blir en
god ambassadör, skrattar Yvonne.

Den moderna sagan
om Sunne tar plats
Planerna för en innehållsrik mötesplats på Mejeriängen i centrala Sunne
håller på att formas i Leaderprojektet
Sagan om Sunne 2.0. Sommaren 2019
ska mötesplatsen stå klar.
För 1,8 miljoner kronor skapas
en dragare till centrum. Det byggs
en skateboardramp, utegym, trevliga grillplatser, solstolar och bänkar
som bjuder in till möten och samtal.
Platsen ska locka till rörelse och kulturupplevelser. Vi ska kunna se Rottneros
park, Mårbacka, Västanå teater och
Alma Löv museum i små visuella
smakprov.
Du ska kunna gå eller åka bil och få
värdefull information via en ny app.
En lättare stadsvandring skapas som en
”kulturstig”. Det ska byggas vidare på
de uppskattade ordspråken i rabatterna
med permanenta skyltar och med tydlig
anknytning till Sagan om Sunne.
Den moderna sagan om Sunne
tar plats. Läs mer på vår webbplats: https://sunne.se/sv/utveckling/projekt-i-sunne-kommun/
sagan-om-sunne-2.0/

Bästa matsvinnsutmanarna från Sunne
Östra skolans årskurs 4 i Sunne levererade bästa tipset till IKEA Karlstad som
vill minska matsvinnet! Skolan utsågs
till segrare i Matsvinns-utmaningen
på UF-mässan i Karlstad i februari.
I ett samarbete med Ung Företagsamhet Värmland har eleverna jobbat fram idéer som att restaurangen
fryser in och säljer matlådor till billigare pris.För att minska mängden mat som
kunderna slänger borde de tillfrågas om

hur mycket de vill ha på tallriken. Lugn
musik i bakgrunden kan också påverka
och minska stress.
På bilden: eleverna Mollie Andersén,
Tova Norlin Lithell, Jesper Andersson,
Mecit Tarhan, Karl Nilsson. Sittande
Ida Alfredsson och Maja Karlsson (bakom skylten).
Stolt grattis säger vi till de duktiga
Sunneeleverna!

