De 45 nya lägenheterna
på Magasinsgatan
i Sunne är uthyrda.
Än har inte alla
hunnit flytta in.

Nyfiken på Sunne?
2 oktober 2020

Jeff och Isabell är förälskade i Sunne
Jeff Möllberg, 29 och Isabell Fallesen, 27, flyttade från Göteborg till
Sunne för ett år sedan.
– Vi är förälskade i Sunne. Vi trivs
jättebra. En mix av aktivitet, lugn och
trygghet. Bara en sådan sak som att folk
hälsar fast att de inte känner oss. Det är
så välkomnande, säger Jeff och Isabell.

Livet fick ny riktning
De trodde aldrig att de skulle lämna
Göteborg. Så föddes sonen Seth för två
och ett halvt år sedan och livet fick ny
riktning.
– Sedan Seth föddes har jag varit
helt nykter och tillfrisknat från mitt
alkohol- och drogberoende. Jag insåg
att om jag inte ändrar mig har jag inget
att ge honom. Jag bestämde mig för att
starta ett nytt liv och satsa på familjen.
Självhjälpsböcker, rehabilitering med
KBT, meditation och att Isabell gav mig
förtroende att vara pappaledig hjälpte
mig, säger Jeff.

Fick chansen och tog den
Isabell stod vid ett vägskäl och tog ett
tufft beslut – att våga lita på Jeff.
– Jag ville så gärna att han skulle bli
frisk. Det krävde all min tillit, att visa
att jag trodde på honom.
Utan stöttningen från Isabell, Jeffs
mamma och lillebror, så hade det troligen inte gått.
– De gav mig chansen. Min egen
motivation har jag hittat, den behöver

- Vi har fått upp en nyfikenhet på livet och nu känns det som väntar spännande och roligt”, säger
Jeff Möllberg och Isabell Fallesen. Jeff brinner för träning och går gärna till gymmet som är
en bra mötesplats. Isabell planerar att gå med i en mammagrupp för att lära känna fler.

finnas där. Det var samtidigt avgörande
att mina närmaste trodde på mig.
En del i Jeffs tillfrisknande har varit
att inte dölja något. Han identifierar sig
inte med det som varit, utan ser det som
en dyrköpt erfarenhet.
– Det är vanligt att ungdomar mår
dåligt idag. Nu tar jag vara på de lärdomar jag fått och ser det som personlig
utveckling. Jag kan inte beskriva hur
tacksam jag är över att jag tagit mig ur
mitt dåliga beteende. Flytten till Sunne,
att bryta mönster och miljö, blev en viktig del i processen. Här fann jag lugnet

och nu läser jag till drog- och alkoholterapeut, eftersom jag vill hjälpa andra
genom min erfarenhet.
Både för Jeff och Isabell har resan mot tillfrisknandet varit en tuff
lärprocess.
-– Jag var medberoende och skyddade Jeff på ett sätt som stjälpte mer än
hjälpte. Vi har båda vaknat upp och lärt
oss att verkligen lyssna på varandra, säger Isabell.
Att det blev en flytt till just Sunne
har sin förklaring. Jeffs pappa, Bosse
Fortsättning nästa sida...
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Sunne bygger
och växer...

Det byggs hus och lägenheter i Sunne!
De flesta har nu hunnit flytta in i de 45
nya lägenheterna på Magasinsgatan, där
alla lägenheter är uthyrda.
På Allégården är det preliminärt
klart att flytta in i slutet av mars 2021.
Intresseförfrågningar börjar nu skickas
ut till de som står på tur i bostadskön.
Hyran är inte färdigförhandlad med
Hyresgästföreningen så kontrakt kan än
så länge inte tecknas. Några lägenheter
är preliminärbokade.
På nya bostadsområdet TorvnäsSolbacka har ett par husägare hunnit
flytta in, medan andra byggen pågår.
Fortfarande finns fina lägen till salu.
En ny gång- och cykelbro är på
gång, vilket gör att centrum, tågstationen, Kolsnäs och Sundsbergsskogen där
Selma spa ligger, kommer ännu närmare det nya bostadsområdet.
Bygget av 32 lägenheter på Parkgatan fortsätter. Spännande att se alla
dessa nya huskroppar växa fram.

Magasinsgatans samtliga 45 lägenheter är uthyrda.

Allégårdens seniorboende byggs ut med 38 nya
lägenheter. Preliminär inflyttning i mars 2021.

De första husen på nya bostadsområdet Torvnäs-Solbacka med utsikt över sjön Fryken.

Fortsättning ”Jeff och Isabell...”

Möllberg, är värmlänning. Han växte
upp i Hagfors och bodde i Sunne på
80-talet.
– Pappa var sångare i Streaplers.
Han träffade min mamma från Skåne
och de flyttade till Stenungsund, där jag
växte upp. Pappa drack och det fick konsekvenser för familjen. Jag hade svårt
att visa känslor och skaffade en tuff yta.
Idag kan jag gråta till en Disneyfilm och
ser det som en styrka, inte en svaghet,
att kunna visa mig sårbar.

I Sunne kändes allting bra
Pappa Bosse dog i cancer för fyra år
sedan.
– En ungdomsvän till pappa blev ett
stort stöd för mamma i sorgearbetet.
Han bor i Sunne och mamma flyttade så
småningom hit. När vi hälsade på henne
i Sunne kändes det alltid bra. Som att
bo på en semesterort, med gemenskap,
många aktiviteter och arrangemang. Vi
gillade att vara här, säger Jeff.
Att det är lätt att komma ut i naturen är en annan sak de uppskattar med
Sunne.
– Jag har en son sedan tidigare på 5
år som heter Ian. Det finns mycket för
barnen i Sunne, som Sunne sommarland
och Rottneros park. Här finns det vi behöver. Vi saknar faktiskt ingenting från
Göteborg. Vid ett tillfälle övernattade vi
på Selma spa, som är ett jättefint ställe,
säger Isabell.

Bra beslut öppnar dörrar

Parkgatans bostadshus med 32 nya lägenheter.

Jeff erkänner att det först tog emot att
flytta. Efter ett halvårs fundering insåg
han att det inte fanns något i Göteborg
som längre var viktigt.
– När man tar bra beslut så öppnar
sig dörrar. Vi fick en dubbelt så stor
lägenhet i Sunne, Jeff fick jobb på Ski

Sunne och Rottneros park. Jag började
studera till undersköterska och fick min
praktikplats här och därefter ett vikariat. Jag trivs jättebra med att jobba inom
vården. Där behövs det alltid folk, säger
Isabell.
De är mer än nöjda med förskolan i
Sunne där Seth går.
– Han stortrivs. Pedagogerna är jättebra och ser barnens behov. Vårt beslut att flytta känns helrätt också ur den
aspekten. Här kan barnen leka fritt utomhus. I Göteborg kändes det väldigt
otryggt.

Fascinerande öppenhet
De är fascinerade över den öppenhet de
möter överallt.
– Till exempel att busschauffören
pratar med en hela resan – det skulle
aldrig hända i Göteborg. Eller detta att
folk i Sunne hälsar på oss, utan att de
vet vilka vi är.
Hela livet har fått ett annat värde för
Jeff och Isabell sedan flytten till Sunne.
Paret väntar nu sitt andra barn. En flicka
som ska heta Mila kommer i november.
– Vårt mål är att skaffa fasta jobb
och köpa hus. Om fem år har vi fixat
det. Vi börjar få upp en gemenskap och
har lärt känna folk här. Livet känns väldigt bra.

Sagan om
Sunne 2.0
fortsätter

Sunnes besöksmål Alma Löv Museum,
Mårbacka, Rottneros park och Västanå
teater är numera synliga på mötesplatsen Mejeriängen i Sunne centrum.
En nyhet är glaspaviljongen där paret
Karin och Marc Broos finns som skulpturer och gestaltar Alma Löv.
Allt är en del i Leaderprojektet Sagan
om Sunne 2.0 där kommunen i samverkan med besöksmålen jobbat fram en
trevlig mötesplats i centrum.
Välkommen dit!

Konstnärsparet Karin och Marc Broos finns nu som skulpturer och gestaltar Alma
Löv Museum på Sunnes nya mötesplats vid Frykensundet i centrum.
Rottneros park gestaltas med blomrabatter, Västanå teater med en ljugarbänk och
Mårbacka finns där genom en pergola. Här ska det så småningom växa vildvin.

Kristina Lundberg (C) ny ordförande i kommunstyrelsen

Mikael Persson, samhällsplanerare och Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande,
”klipper” bandet när den nya gång- och cykelvägen Ingmår till Sunne invigdes.

Ny gång- och cykelväg invigd i Sunne

Den 2,5 kilometer långa gång- och cykelvägen Ingmår–Sunne. invigdes 30
september. De boende längs vägen kan
nu tryggt ta sig till och från Sunne.
Sunne kommun har haft kontakt
med cirka 18 fastighetsägare, varav en
samfällighet med 10 delägare, för att
komma överens om hur gång- och cykelvägen skulle kunna dras.
– Jag är supernöjd med att vi lyckats så bra! En ny gång- och cykelväg är
också ett bra sätt att värna om naturen

och om varandra. Det är en naturskön
sträcka som jag hoppas att många ska
upptäcka, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.
Gång- och cykelvägen är belyst och
den har totalt kostat 2,5 miljoner kronor, varav Trafikverket medfinansierat
hälften.
– Landsbygden lyser upp och blir
levande, det känns väldigt bra, säger
Mikael Persson.

Kristina Lundberg (C) är ny ordförande
i kommunstyrelsen sedan 8 september,
då hon tog över efter Gunilla Ingemyr.
Centern och socialdemokraterna samarbetar precis som tidigare och är i
majoritet. Tobias Eriksson (S) är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Siv Eng Robertsson och Ingemar Robertsson
samt grannen Jan Erik Broström är nöjda.

