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Sunne är en magisk plats med berättandet
Efter 30 år i Stockholm har Susanne
Nyman hittat hem i Sunne.
– Det är Selma Lagerlöfs dragningskraft som fört mig hit. Sunne är en
magisk plats med berättandet och jag
har längtat hit sedan mina somrar som
guide på Mårbacka i början av 90-talet.
Jag älskar språk och litteratur, säger
Susanne Nyman, 49.

Kryddat språk

I Sunne njuter hon även av det muntliga
berättandet.
– Här lägger folk upp historier på ett
alldeles speciellt sätt och leker med ord.
Det är kvickt och skrattet är aldrig långt
bort. Vi bor i skrönornas landskap och
folket använder ett kryddat språk.
Susanne är litteraturvetare och har
jobbat som journalist, museipedagog på
Polismuséet och som kommunikationsstrateg på Säkerhetspolisen.
– Det var roliga, men krävande
jobb. Med tiden blev min längtan till
Värmland allt tydligare för mig. Så jag
köpte ett litet torp i Tjustersby, på cykelavstånd från Sunne centrum, och flyttade hit. Jag har fantastiskt gulliga och
hjälpsamma grannar och trivs i skogen.
Där är jag faktiskt aldrig rädd, vilket jag
kunde vara i tunnelbanan i Stockholm.

Selma Lagerlöfs
dragningskraft

Hon har Värmlandsanknytning på sin
pappas sida där delar av släkten bodde
i Sunne.
– Min farfar Curt Nyman spelade

Det var Selma Lagerlöfs dragningskraft som fick Susanne Nyman att flytta från Stockholm till Sunne.

piano på 1920-talet till stumfilmerna
på Teaterbiografen i Sunne. Det är roligt att teaterbion är så fint bevarad och
renoverad. Fast det är inte min släkthistoria utan framförallt Selma Lagerlöf
som fått mig att flytta hit, poängterar
Susanne.
Susanne engagerar sig i Sunnes årliga kulturvecka. En vecka som hon besökt i många år.
– Det ger mig mycket att få vara
en del av den nu. Jag ordnade Lisbeth
Håkansson Petrés föredrag om Ellen
Key och Anna-Karin Palms presentation
av sin nya Selma Lagerlöf-bok liksom
samtalet med kulturjournalisten och

författaren Marit Kapla på Kulturveckan
i somras.
Susanne har också varit engagerad i
Lagerlöfsällskapet.
– Människor upphör inte att fascineras av Selma Lagerlöf. Inom ett år har
två stora biografier om henne kommit.
Det finns alltid något nytt att upptäcka.
Västanå teater gör också ett fantastiskt
arbete med att aktualisera henne.
Susanne jobbar sedan några månader tillbaka som lärare för årskurs 8-9 i
svenska på Fryxellska skolan.
– Det kändes härligt att öppna
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bokförrådet på skolan första dagen. Att
förmedla böcker till tonåringar är viktigt idag. Det är få som läser hemma av
sig själva. Här gör skolan en stor insats.
I en demokrati behöver vi ha en viss
läskunskap för att som vuxna kunna påverka och fatta underbyggda beslut.

Hämtar hem sig själv

Susanne har bott i Sunne i drygt ett år.
– Arbetstempot är detsamma här som
i Stockholm. Den stora skillnaden är att
jag fått högre livskvalitet och ett lugn
i min nya tillvaro. Jag sover bättre och
hämtar hem mig själv. I Stockholm har
alla bråttom – här tar man sig tid.
Planerna för fritiden är att börja
sjunga i kör.
– Jag har mer ork här än jag hade i
Stockholm. Det känns lyxigt. Musik är
viktigt för mig. Jag sjunger gärna och
dansar runt hemma i köket. Nu har jag
hittat en kör så jag kan sjunga med andra också.

Världen kommer till Sunne

Världen kom till Mårbacka. Det insåg
Susanne när hon jobbade där.
– Det är häftigt att Selma Lagerlöf
är världskänd och fortfarande lockar
många att komma till Sunne. Spahotellet
Selma spa i Sunne bär hennes namn och
dit kommer också massor av människor
från alla möjliga platser. Dit kan man
gå för att få lite flärd och träffa andra.
Det är fint att bo på en liten ort som är
så levande.

Cirka 40 lägenheter byggs ut vid
populära seniorboendet Allégården.

Byggkranar och grävmaskiner i Sunne centrum

Nya skollokaler för industritekniska programmet
byggs vid Sunne gymnasieskola SG/Broby. Ett
närmare samarbete mellan Teknikcollage Sunne
och näringslivet ska förstärka kontakten mellan
företagen och eleverna på ett sätt som gynnar båda.

Äntligen byggs det lägenheter i Sunne.
Här några bilder från Magasinsgatan
och Parkgatan. Dessutom byggs
Allégården ut med cirka 40 lägenheter
Nio hustomter av 25 är sålda i de attraktiva lägena på Torvnäs med vy ut över
Frykensjön.
Industrin går riktigt bra – två nybyggda fabriker står klara, Rottneros
Packaging och Häggmarks Byggmodul.
På Häggmarks byggs just nu lägenheterna som ska ligga på Magasinsgatan.

32 lägenheter byggs på Parkgatan.
Byggherre är Magnus Rhodin Wiese,
Husindustrier AB i Munkfors.

Filmsilver till Sunne
Sunnes nominerade film i serien En
dag ett liv ett Sunne fick uppmärksamhet vid Svenska Publishingprisets
prisutdelning på Berns i Stockholm,
5 november. Härnösand vann och Sunne
fick en hedrande andraplats i kategorin
filmer som marknadsför destinationer – inflyttare/företagsetableringar.
Femte och sista delen i Sunne kommuns

filmserie blir en film om natursköna
Ängen, filmad av Pär Englund. I finalen
i Sunne kommuns filmtävling, där vinnaren får 10 000 kronor, deltog fyra inskickade bidrag. Efter att resultatet från
omröstningen på Facebook och juryns
åsikter vägts samman stod Pär Englunds
film om lederna kring Ängssjön som
klar vinnare
– Vi tycker det är viktigt och roligt
med medskapande i Sunne. Vi ska nu
färdigställa filmen enligt konceptet för
serien och sedan använda den för att fler
ska upptäcka Sunne som en skön plats
på jorden, säger Anneli Jansson, kommunikationsstrateg på Sunne kommun.

Häggmarks Byggmodul bygger just nu
45 lägenheter som ska ligga på Magasinsgatan.

