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Hemtrevligt att alla hälsar på en i Sunne
Marcia Da Silva Eriksson, 39,
flyttade till Edsbjörke i Sunne för
kärlekens skull – sambon Stefan
Sundkvist.
– Jag känner mig så välkommen
här. Folk hälsar, även de jag inte
känner. Det är ovanligt och hemtrevligt, säger Marcia.
Marcia är ursprungligen från
Natal i norra Brasilien. För 12 år
sedan flyttade hon till Ludvika i
Dalarna.
– Jag bodde i Ludvika i 8 år, innan jag träffade Stefan och flyttade
till Sunne. Den största skillnaden
jag upplever är öppenheten bland
människorna här.
Att bo på landsbygden är en ny
upplevelse för Marcia.
– Natal är en stressig turistort
med mycket trafik. Jag levde ett
intensivt liv och jobbade i turistbranschen. Livsmiljön där är en
stor kontrast till Sunne. Jag njuter
av all frisk luft och det öppna landskapet här!
Marcia gillar närheten till skogen och tycker att allemansrätten
är ett fantastiskt privilegium.
– Vi har frysen full av blåbär och
svamp. Jag har stor respekt för naturen och vad den ger. I Brasilien är
det jättefarligt i djungeln. Här kan
du till och med ta dig en tupplur ute
i skogen och känna dig trygg.
Sunne upplever hon som en mysig ort.
– Jag hittar allt jag behöver i
Sunne och behöver inte åka till
Karlstad. Här finns också mycket

Marcia da Silva Eriksson och Stefan Sundkvist hemma i Edsbjörke.

aktiviteter och många intressanta besöksmål. Det jag saknar är taxi, vilket
skulle underlätta både privat och på
jobbet.
Marcia jobbar på Hotell Frykenstrand
i Sunne
– Jag fick jobb snabbt efter att jag
flyttade till Sunne. Hotellet ligger precis vid Fryken med fantastisk utsikt
över vattnet. Jag brukar skoja och säga
att det är omöjligt att inte vara glad i en
sådan miljö. Jag trivs jättebra och har
gulliga arbetskamrater.
Idag pratar Marcia svenska obehindrat. Fast det var svårt att lära sig språket
och fortfarande tycker hon sig sakna
bredd i sitt ordförråd.
– Min numer vuxna dotter, som var

10 år när vi flyttade till Sverige, skyndade på min språkutveckling. Hon ville
inte prata portugisiska hemma efter ett
tag och hon lärde sig svenska mycket
snabbare än mig. Det var bara att haka
på.
På fritiden tränar Marcia på Selma
spa, fiskar med sin sambo och lyssnar på musik, gärna Håkan Hellström,
Carola och Veronica Maggio.
– Musik är min stora passion och jag
vill lära mig spela gitarr när jag får tid.
Den första musik jag hörde när jag kom
till Sverige var Cornelis. Han är en stor
favorit med sina roliga ballader.
Ungefär vartannat år åker Marcia
och familjen till Brasilien och hälsar på.
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Fortsättning ”Hemtrevligt att alla hälsar...”

– Ibland kan jag längta efter värmen
och stranden där, men efter 14 dagar har
jag fått nog. Bilarna tutar, det är kaotiskt
och värmen gör mig orkeslös. Det blir
för mycket på en gång! Jag har vant mig
vid något annat helt enkelt och det är
rätt intressant att märka.
Hon älskar Sverige och är samtidigt
tacksam över att hon kan åka hem till
Brasilien när hon vill.
– Vi har inte krig och det finns inget hinder. Det är skillnad för dem som
är flyktingar och som kanske inte kan
återvända alls.

Fler Sunnebor!

Byggnationer av lägenheter är äntligen på gång i Sunne, bland annat på
Magasinsgatan och Parkgatan. Nio hustomter av 25 är redan sålda i de attraktiva lägena på Torvnäs med vy ut över
Frykensjön. Barnafödandet i Sunne
är det näst högsta i Värmland med 2,32
barn per kvinna.
Industrin går riktigt bra – två nybyggda fabriker står klara, Rottneros
Packaging och Häggmarks Byggmodul.
Arbetslösheten är rekordlåg. Att Sunne
är Sveriges först digitaliserade kommun
med fiber gör också att vi står väl rustade för framtiden.

Sunne centrum får en ny mötesplats på Mejeriängen. Den växer nu fram steg för steg.

Innehållsrik mötesplats formas i centrum
En innehållsrik mötesplats för besökare och Sunnebor formas just nu på
Mejeriängen i centrala Sunne genom
Leaderprojektet Sagan om Sunne 2.0.
Steg för steg byggs den upp. Platsen
ska locka till rörelse och kulturupplevelser. Sedan tidigare finns en lekplats och en pumptrack.
För 1,8 miljoner kronor byggs
bland annat en portal, kulturstig, skateboardramp, utegym, grillplatser,

solstolar och bänkar som bjuder in till
möten och samtal.
Rottneros park, Mårbacka, Västanå
teater och Alma Löv museum ska synas
på platsen i visuella smakprov.
Det byggs också vidare på de uppskattade ordspråken i rabatterna
med permanenta skyltar och med tydlig
anknytning till Sagan om Sunne.

Ladda ner nya appen Sagolika Sunne

Maria Syvertsson på Sunne bibliotek hälsar
dig välkommen till bokskåpen på Kolsnäs.

Sunne sprider berättelser...
I Sunne vill vi sprida berättelser.
Biblioteket har placerat två bokskåp
vid Kolsnäs! Ett på Sunne Vattenland
och ett vid campingen! Du är välkommen att låna och läsa. Om du gillar en
bok får du ta med den hem!
Vill du själv bidra med en bok till
skåpet lämnar du in den på Sunne bibliotek först.

Ladda ner din egen Sunneguide till din
smartphone. Du hittar Sagolika Sunne
där appar finns, den är gratis och finns
både för Iphone och Android
Appen hjälper dig finna nya, härliga platser i Sunne som du samtidigt får
möjlighet att lära dig mer om.
Tre guideturer är klara inför sommaren 2019:
• Selma Lagerlöf i Sunne centrum
• Rundresa med bil i Sagolika Sunne
• En rundvandring på Selma Lagerlöfs Mårbacka
I appen kan du också se evenemang
som arrangeras i Sunne och enkelt planera för nya upplevelser.
Mer information hittar du på webbplatsen sagolikasunne.se

