I juni ska de 45 nya lägenheterna
på Magasinsgatan i Sunne vara
inflyttningsklara. Fler byggnationer
pågår, bland annat utbyggnad på
Allégården och lägenheter på Parkgatan.
ICA BBB planerar för ny butik och
lägenheter på torget i centrala Sunne
och det säljs hustomter i Sunnes mest
attraktiva lägen med utsikt över Fryken.
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”Det Sunne erbjuder är svårslaget”
Fyrabarnsfamiljen Lind/Agervi tog
första steget mot drömmen om en egen
bondgård när de flyttade från Österåker
till Västra Ämtervik i Sunne i augusti.
– Det Sunne erbjuder är svårslaget
och var jättelockande för oss. Närheten
till sjön Fryken, skidbacken och charmiga Sunne med kulturen och allt som
händer här, säger Stephanie Lind.
Stephanie, 35, och hennes man
David Agervi, 39, har tittat på gårdar
i många år och fastnade för Värmland,
där Stephanie har släktband.
– Fast det blev något av en impulshandling och var ganska ogenomtänkt
när vi bestämde oss för att köpa huset i
Västra Ämtervik – som ett mellansteg.
David pluggar till lärare så vi visste att
vi behövde vänta två år innan vi kunde
köpa en gård, säger Stephanie.
Att de skaffade ett vanligt hus först
har sin förklaring.
– Barnen är i en bra ålder för att flytta. Vi insåg att det blir svårare för dem
att bryta upp om vi väntar två år till.

Planerar att köpa bondgård

Stephanie och familjen var på begravning efter hennes mormor i Sunne kyrka
i somras.
– Innan vi åker tillbaka till Stockholm vill vi ta ett bad. Så vi svänger av
E45:an i Västra Ämtervik och åker ner
till Fryken. Vi tycker att det är så fantastiskt vackert! Nu ett år senare har vi
köpt hus precis där vi svängde ner. Det
känns speciellt, säger Stephanie.
De valde att bryta upp från tryggheten – med vänner sedan länge och föräldrar som bodde i samma område.

Stephanie Lind och äldsta barnen Hild, 6, och Idun 8, drömmer om och planerar för att bo på en bondgård.

– Vi trivdes väldigt bra, men tyckte
att vi jobbade för mycket. Vi längtade
efter mer livskvalitet och drömde om
den där bondgården med hästar, några
får och kanske höns.
De har följt gården Ridgedale
Permaculture Farm som driver ett småskaligt jordbruk i Västra Ämtervik.
– Otroligt inspirerande! Det finns
många entreprenörer och eldsjälar här.
Sunne är en levande plats som jag tyckte mycket om redan när jag var liten och
hälsade på släkten.
Stephanie och David förundras över
det engagemang de ser inte minst hos

eldsjälarna i Västra Ämterviks IF som
gör massor av aktiviteter för barn.
– Varför måste alla bo i Stockholm?
Det är galet vad mycket mer vi får för
pengarna här.
Stephanie gick naturbruksgymnasium och familjen har alltid haft djur –
just nu en hund och tre katter.
– Vi hoppas att en av oss alltid ska
kunna vara hemma på gården när vi
skaffat den. Att vi kan ha den som delförsörjning och jobba deltid som lärare.
Stephanie, som egentligen är ämneslärare på gymnasiet, jobbar just nu 80
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Fortsättning ”Planerar att skaffa...”

Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande
i Sunne, Peter Augustsson, styrelseordförande
Climate Arena, Torsten Nilsson, delägare och
styrelseledamot i Climate Arena och Tobias Eriksson
(S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Sunne

Stort steg mot förverkligande av Climate Arena
Ett markanvisningsavtal är tecknat
mellan Sunne kommun och företaget
Climate Arena som vill bygga en testanläggning för fordon på fastigheten
Södra Viken 1:8. Området är 167 hektar.
Markanvisningsavtalet är ett stort steg
framåt i projektet.
Under två år har nu Climate Arena
ensamrätt om att förhandla med kommunen om ett genomförandeavtal.
– För oss är markanvisningsavtalet
ett efterlängtat och stort steg framåt. Nu
har vi en konkret plattform för vårt fortsatta arbete. Vi ser fram emot att arbeta
vidare med väldigt bra förutsättningar,
säger Peter Augustsson, styrelseordförande i Climate Arena. Augustsson har
varit verksam i branschen, med ledande befattningar, inom Volvo, SKF och
Saab Automobile och har 40 års erfarenhet inom fordonsindustrin.

Mångmiljardsatsning

Det första steget till en testanläggning
togs redan 2011, då Climate Arena presenterades första gången.
– Vi har arbetat med projekteringen
sedan dess. Nu går vi in i en helt annan
fas. Det här är en milstolpe i projektet,
säger Torsten Nilsson, delägare och styrelseledamot i Climate Arena.
Climate Arena är en mångmiljardsatsning med inriktning på att bli koldioxidneutral. Det handlar om en mix av
olika lösningar som till exempel elektrifiering, syntetiska bränslen och vätgas.
Om 3-4 år finns det förhoppningsvis
en färdig anläggning klar för att börja
testa fordon.
– Climate Arena är en etablering som
kommer att få stor betydelse för Sunne,
Värmland, Sverige och Europa. Vi ser
fram emot det fortsatta arbetet, säger

procent som lärare i svenska och SO på
mellanstadiet i Torsby.
– Jag har en minuts gångväg till tåget, där jag kan sitta och jobba med
eget bord, uppkoppling och elkontakt.
Det är som ett rullande kontor och jag
är färdigjobbad när jag kommer hem.
Fantastiskt lyxigt.

Nya vänner

De äldre barnen Idun, 8 år, och Hild, 6,
går i Svensby skola i Västra Ämtervik.
Jorunn, 4, och Gorm, 2, går på förskola i Rottneros, en mil bort och närmare Sunne tätort.
– Det är fint med en mindre skola
där alla lärare kan namnen på barnen.
Flytten har blivit väldigt lyckad. Det
känns som att vi bott här längre än ett
halvår.
Idun och Hild har funnit många nya
vänner i skolan och tycker det är kul där.
– Det var tufft att lämna kompisarna där vi bodde. Min plan är att ha en
sommarfest och dra ihop mina kompisar
från Stockholm med mina nya vänner i
Värmland, säger Idun.

Mer av allt

Alla tre döttrarna rider, fast Hild pausar just nu och dansar istället en gång i
veckan. Idun spelar också gitarr på kulturskolan. David tycker om att vara ute
i naturen och cyklar gärna med hunden.
Stephanie gillar hästar och skidåkning.
– Vi får mer av allt här. Det är nära
till naturen och bad på sommaren.
Barnen är mer fria och är ute och leker.
Allt är mer spontant – det kräver inte
så mycket planering och framförhållning som i Stockholm.
Familjen har känt sig välkommen
från första stund.
– Folk är så gulliga. De bjuder in och
bjuder med oss. En granne kom med
julklappar. Det känns varmt och välkomnande. Vi har mycket bättre kontakt med grannarna här.
kommunstyrelsens ordförande i Sunne,
Gunilla Ingemyr (C).
Anläggningen blir 5-6 km lång med
sex olika bansystem. Det ska finnas banor som är snöbelagda, isbelagda, asfalt
i kombination med regn, dimma och
snöfall. Temperaturen ska kunna varieras från minus 30 till plus 30 grader.

David Agervi är från Tjörn och Småland och som
14-åring flyttade han till Stockholm. Stephanie
Lind är uppvuxen norr om Stockholm. Nu är de
och barnen värmlänningar sedan ett halvår.

Stephanie och Davids föräldrar hälsar ofta på.
– Så vi träffar dem nästan mer än när
vi bodde närmare varandra. Min pappa är gammal skidlärare, så han tycker
att det är perfekt att vi bor så nära Ski
Sunne. Snart kommer han hit och vi ska
åka skidor. Vill vi så kan vi till och med
åka över dagen till Branäs eller Sälen.

– Det blir roligt att jobba med utvecklingsarbetet nu. Ett markområde
som det vi har fått i Sunne, var en förutsättning för att kunna gå vidare och vi
har en bra dialog med fordonsindustrin,
säger Torsten Nilsson.

