Köp årskort så kan du
hänga i Rottneros Park, på
Mårbacka och Alma Löv
Museum hela sommaren...
Läs mer på sagolikasunne.se
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Angelica är med och utvecklar Lysvik
Stark by Berg Studio är 31-åriga
Angelica Bergs företag i Lysvik som
ligger två mil norr om Sunne tätort. Hit
flyttade hon från Oslo för drygt fyra år
sedan.
– Jag trivdes direkt. Människorna
här är välkomnande och trevliga. Det
är verkligen en aktiv plats som det är
kul att få vara med och utveckla, säger
Angelica Berg.

Från Linköping via Oslo

Ursprungligen kommer Angelica från
Linköping. För att testa något nytt flyttade hon till Oslo för jobb på Waynes
Coffees kontor där hon träffade Anders
Lindberg från Lysvik i Sunne.
– När vi hade bott ihop ett år i Oslo
ville vi starta något eget tillsammans
istället för att hyra möblerat. Anders
hade sedan tidigare köpt ett hus av sin
pappa i Lysvik, så det var självklart för
oss att börja här och känna oss för.
Angelica visste ingenting om Lysvik,
men blev fast direkt. En vacker vårdag
vid Berga med fantastisk utsikt över
sjön Fryken gav mersmak. Hon jobbade till en början som vikarie på skola
och i butik.

Utbildning i Stockholm

De ville bo kvar i Lysvik och båda började utbilda sig. Anders studerade prepress och tryckteknik på Brobygrafiska
i Sunne och Angelica läste till kostoch träningskonsult på The Academy i
Stockholm.

Angelica Berg, 31, flyttade för drygt fyra år sedan från Oslo till Lysvik i Sunne kommun. Hon stortrivs med tillvaron och tar vara på möjligheten att vara med och utveckla platsen hon bor på.

– Jag var i Stockholm i perioder och
läste hemma däremellan. Det var intensiva veckor när jag var där, men ett bra
upplägg. Jag kunde bo hos min syster så
det var enkelt.
Efter utbildningen startade Angelica
sitt företag Angelicas Hälsa &
Vardagsträning, som i och med öppning av gymmet bytte namn till Stark
by Berg. Hon är personlig tränare och
körde gruppträningar i gymnastikhallen i Lysvik för både barn och vuxna
och kunda använda IK Frykens gym.
Massage erbjöd hon hemma hos sig.

– Efter tre års företagande har jag nu
öppnat en egen studio med gym och behandlingslokal i Lysvik. Det är skönt att
ha ett eget ställe att bjuda in till och det
är en utveckling av mitt företagande.
På fastigheten ”Nol i Gårn” där studion ligger drivs även ett lantbruk och
lägenheter håller på att byggas.

Komma igång och hålla i

Stark by Bergs största målgrupp är de
som vill komma igång med sin träning
Fortsättning nästa sida...
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Välkommen till Sunne i sommar
Skaffa ett årskort och besök Rottneros
Park, Alma Löv Museum och Mårbacka
hur många gånger du vill i sommar!
Mårbacka oppnar för säsongen, lördag 6 juni, Alma Löv öppnar 17 juni och
Rottneros Park är redan igång.

Det mesta är öppet i Sunne. Varmt välkommen hit!

Semestra i Sunne och njut av allt det
fina som finns här. Mycket är öppet.
Från och med 13 juni är det tillåtet att
resa inom Sverige igen, så länge du inte
har några symtom på corona.
Varje resa i sommar ska dock göras med stor försiktighet och med social distansering.
Välkommen till Sunne och använd
dig av Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan vi undvika smittspridning. Med frihet följer ansvar. Låt
oss ta det ansvaret tillsammans så önskar vi oss en fin och härlig sommar.
Lokal information om corona hittar
du på sunne.se/corona

Fortsättning ”Angelica är med...”

Stark By Berg Studio i Lysvik är öppen för
alla som har träningskort. även när Angelica
Berg inom några veckor tar barnledigt

och på ett enkelt sätt hålla i den. I höstas
fick Angelica igång PRO-gruppen.
– Det är jätteroligt. Just nu träffas
vi utomhus. Min grundtanke är att det
ska vara enkelt för dem som bor här att
komma igång med sin träning och sedan
hålla i den.
Angelica har inte marknadsfört sig
speciellt mycket. Alltfler får ändå upp
ögonen för det hon erbjuder.
– Jag har också kunder från Sunne
och Torsby som hittar hit. Det är roligt. Här kan de välja om de vill träna
på egen hand eller i grupp med samma
människor varje gång.

Styr sin vardag

Angelica och Anders privata hus, som
de renoverar, ligger mitt i Lysvik.
– Jag har upptäckt att jag tycker det
är roligt med odling och trädgård. Vi
har också skaffat hönor och en tupp. Jag
styr min vardag och Anders jobbar skift,
så vi har möjlighet att lägga tid hemma.
Alva 1,5 år, är på förskolan 15 timmar i
veckan och har sina bra rutiner.
Om några veckor får Alva ett syskon.
Då tar Angelica barnledigt, men gymmet fortsätter vara öppet.
Saknar Angelica något från storstaden Oslo efter flytten till Lysvik?
– Jag tyckte mycket om Oslo som
stad, men vi saknar egentligen ingenting. Vi åker gärna till storstäderna över
en helg, men att vara nära naturen är
viktigare för oss.

