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Nu längar vi efter det
ljusa vinterlandskapet.

”Vi vill definitivt bli kvar i Sunne”
De flyttade från Sundbyberg till Sunne
på prov för ett och ett halvt år sedan. För
att få miljöombyte och ompröva saker
i livet.
– I våras kände vi definitivt att vi
vill bo kvar. Sunne vill oss väl. Folk är
trevliga och hjälpsamma, säger Johanna
Levin, 37, och Mattias Boström, 40.

Livet blev enklare
De tog tjänstledigt från sina jobb, hyrde
ut lägenheten i Sundbyberg och bytte
till ett hus i Bäck, 15 minuter från Sunne
centrum.
– I Stockholm tar det mesta 45 minuter från dörr till dörr. Så 15 minuter
in till centrum är ingenting. Livet är
mer hanterbart och enklare här, säger
Johanna.
Hon är uppväxt i värmländska
Charlottenberg, men har tillbringat
mycket tid i Sunne som barn eftersom
hennes mormor och kusiner bodde här.
– Jag har alltid tyckt om Sunne, där
min mamma växte upp. Jag hade en
längtan efter att bo i hus och det kändes
självklart att välja Sunne. Just nu hyr vi,
men planen är att köpa ett eget hus.

Njuter av lugnet
Mattias är uppväxt i Solna och har alltid
bott i storstadsområden.
– Jag har inte haft några problem
att anpassa mig. När vi hämtade sista
flyttlasset i Sundbyberg insåg jag att
det faktiskt inte fanns något där som jag

Familjen Johanna Levin, Edda Levin och Mattias Boström trivs i Sunne och har bestämt sig för att bli kvar.
– Vintermörket är lite jobbigt, men sommaren väger upp det. Då är det fantastiskt skönt att bo här.

saknade, förutom släkt och vänner. Vi
har bott nära min släkt i tio år och nu
kändes det rättvist att Johanna skulle få
nära till sin, säger Mattias.
Idag bor de lantligt och njuter av att
det är lugnt och tyst, vilket det aldrig var
i stan med neonskyltar och trafik. Med
skogen inpå knuten och ett spännande
djurliv bjuder naturen på nya upplevelser varje dag.
– Det är fint att kunna erbjuda sitt
barn en stor gräsmatta och möjligheten
att kunna röra sig fritt.

Dottern Edda Levin är 7 år och går
på Östra skolan i centrala Sunne.
– Jag trivs och jag gillar att spela
piano och vill börja på kulturskolan.
Än så länge är pappa min lärare, säger
Edda, som gillar Beethoven och Mozart
men gärna också lyssnar på Mello-låtar.
Mattias utbildar sig till kyrkomusiker på deltid och går på Geijerskolan i
Munkfors.
– Flytten gav mig chansen att bejaka mitt musikintresse. Jag ville se om
Fortsättning nästa sida...
Redaktör: Anneli Jansson
telefon: 0565 - 164 14
e-post: anneli.jansson@sunne.se

Nya gång- och cykelbron viktig för Sunnes utveckling
Första spadtaget för en ny gång- och
cykelbro över Frykensundet i centrala Sunne, från Strandvägen över till
Torvnäsområdet, togs 15 december.
Bron förväntas vara klar 1 november
2021. Den ska också fungera som reservbro för utryckningsfordon.
Sunne växer och bostadsområdena
Torvnäs och Solbacka byggs ihop med
den västra sidan av Frykensundet. Det
blir närmare till centrum, järnvägsstationen, Kolsnäs och Sundsbergsområdet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Långsiktigt är intention att förbättra
både naturmiljö, trafikmiljö och hälsa.
Förhoppningen med bron är att fler ska
välja att gå och cykla istället för att ta
bilen.
– Nya bron är viktig för den fortsatta utvecklingen av Sunne när det gäller
centrumplanering, miljö och säkerhet,
säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.
Hela gång- och cykelvägnätet i
Sunne är under utbyggnad och den nya
gång- och cykelbron blir en viktig länk.
Strandområdena på både östra och
västra sidan Frykensundet har betydelse som tätortsnära rekreationsområden.
Den nya bron är en del i den utveckling
och omvandling till Sunne 2.0 som
pågår.
Bron ska byggas tillräckligt bred och

Fortsättning ”Vi vill definitivt bli kvar...”

jag kunde göra något av det. Jag jobbar
också halvtid på Sunne kommun som
vikarierande arkivarie. En udda kombination kanske, ler Mattias, som de
senaste åren jobbat som IT-arkivarie på
Skolverket samt efter flytten också hunnit med ett vikariat som kantor i Lysvik.

Sunne en kulturbygd
Mattias hade farhågor om att han
skulle sakna det stora kulturutbudet i
Stockholm.
– Sunne är en kulturbygd och det
finns många kulturupplevelser här,
till exempel på Västanå teater och
Mårbacka. Det är på ett sätt befriande
att inte ha tusen olika alternativ.

Mikael Persson, samhällsplanerare, Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande och Linda
Johansson (S) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, tar första spadtaget för en ny bro över Frykensundet.

stabil för att kunna vara reservväg för
utryckningsfordon som till exempel
ambulans eller ett räddningsfordon.
För att komma upp i den seglingsfria höjden utan att påfarterna till bron
blir för branta blir ramperna svängda på
båda sidor.
Efter en 7 år lång process har bron
äntligen börjat byggas. Arbetet med att
göra byggvägarna är påbörjad liksom en
väg i vattnet som behövs vid pålningen
av brostöden.

Det var Sunnes organist Ragnhild
Pettersson som fick in Mattias på spåret
kyrkomusiker.
– Ragnhild är väldigt inspirerande både som lärare och musiker.
Kyrkomusik är en spännande värld, där
jag får göra saker jag aldrig gjort tidigare, som att leda kör. Det är verkligen
musikaliskt utvecklande.
Johanna har gått med i kyrkokören
som Ragnhild leder.
– Så bra kör har jag aldrig sjungit i
tidigare. Nu längtar vi bara efter att få
komma igång och sjunga igen när pandemin är över.
Johanna har jobbat som samhällsplanerare på Trafikverket, men är sugen på något annat.
– Jag får se vad som dyker upp, men
jag dras mot trädgårdsarbete. Jag har

FAKTA

– Konstruktion i stål och betong
– Byggs med tre spann och två stöd

i vattnet med en seglingsbar fri höjd
– Klar 1 november 2021
– Kostnad cirka 20 miljoner kronor
varav medfinansiering från Trafikverket på 1,3 miljoner kronor
– Total brolängd 94,7 meter
– Höjd över Fryken är samma som
Sundsbron och Bryggarebron
– Bron blir upplyst kvällstid
– Reservbro för utryckningsfordon

jobbat litegrann som kyrkvaktmästare.
Jag söker jobb och är öppen för något
nytt. Samtidigt har jag inte heller stängt
dörren för samhällsplanering.

I Sunne blir man någon
En sak de har reflekterat över som nyblivna Sunnebor är att man snabbt får
en identitet.
– Här blir man någon, folk intresserar sig. Man får chansen om man talar
om vad man kan. I butikerna får man
personlig service och de rekommenderar varandra. Det finns en vänlighet
och välvilja som känns trygg och skapar trivsel. Här vill vi bli kvar, säger
Johanna och Mattias.

Petra Svedberg blir ny kommunchef i Sunne
Petra Svedberg,39, blir Sunnes nya
kommunchef. Hon börjar 1 februari
2021.
Petra Svedberg jobbar idag som områdeschef för slutenvården inom Region
Värmland, med ansvar för tre sjukhus.
Allmänna utskottet förordade Petra
och det blev klart att hon får tjänsten
efter kommunstyrelsens beslut vid ett
extra sammanträde.
– Vi är jätteglada över att det var en
bred enighet i beslutet. Vi slogs också
av att Petra har ett hjärta för Sunne och
ser potentialen som finns, säger Kristina
Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.
Petra Svedberg står för den typ av
ledarskap som efterlysts.
– Vi har utmaningar och behöver en
inlyssnande och tydlig ledare. Vi tror
att Petra kan skapa engagemanget och
tryggheten så att vi kan vara den modiga
organisation vi vill vara. Som utvecklas
och förverkligar Sunnes vision.
Sunne kommun säger varmt välkommen till Petra Svedberg redan nu.
– Sunne har fantastiska förutsättningar för tillväxt och livskvalitet. För

Petra Svedberg blir ny kommunchef
i Sunne från 1 februari 2021.

mig är mod, engagemang och hjärta
oerhört viktigt. Jag tror på visionen, på
uppdraget och på människorna. Jag är
oerhört glad för att jag får göra den här
resan tillsammans med alla i Sunne, säger Petra Svedberg.

Sunne skriver under deklaration
för att stärka demokratiarbetet
Länets 16 kommuner, Region Värmland
och Länsstyrelsen Värmland har valt att
göra en gemensam demokratisatsning. Fredag 23 oktober möttes de och
initiativtagaren Kommittén Demokrati
100 år för att signera deklarationen för
en stark demokrati.
Vår demokrati är värd att värna
varje dag! Den kan aldrig tas för given.
Länet gör detta gemensamt för att
stärka samverkan i demokratifrågor.
– Jag tycker det känns fantastiskt
att vi gör det här tillsammans. Det här
är något av det mest angelägna vi som
beslutsfattare behöver ta tag i, och en
av mina prioriteringar när jag utsågs till
landshövding för ganska exakt ett år sedan. Nu står vi här ett år senare, länets
16 kommuner, regionen och länsstyrelsen, i en gemensam kraftsamling att
fördjupa demokratiarbetet i Värmland.
Det finns ett stort behov av att lyfta de
här frågorna, och att skapa sammanhang där människor känner att de blir
lyssnande till, säger landshövdingen i
Värmland, Georg Andrén.
Läs mer på sunne.se

Satsning på e-tjänster
förenklar för Sunneborna
Sunne kommun har under de senaste två
åren satsat på att utveckla nya e-tjänster
för att möta upp medborgarnas behov i
den digitala världen.
Sunne kommun samverkar med 14
av Värmlands kommuner i en gemensam plattform för e-tjänster och har
även andra e-tjänster kopplade till olika
system.
Innan arbetet intensifierades 2018 låg
Sunne bland de kommuner i Värmland
som hade minst antal e-tjänster.
– Genom målmedvetet arbete har vi
nu kommit upp till fjärde plats med hantering av ärenden digitalt, säger Sunne
kommuns IT-chef, Henric Eltonson.
Allmänhetens nytta av e-tjänster

Strategisk satsning från politik och ledning ligger bakom den stigande kurvan.
– Allmänhetens nytta av e-tjänster är
den främsta anledningen till att vi satsat

på e-tjänster. Det finns en förväntan på
att kunna utföra ärenden digitalt idag.
Behoven ökar ständigt och vi förväntar
oss att trycket på att leverera bra e-tjänster inom alla kommunens verksamhetsområden fortsätter öka.
Behov av effektivisering

En annan anledning till satsningen är
behovet av att effektivisera kommunens interna arbete. Det handlar om att
förenkla och snabba upp för att kunna
använda arbetstiden rätt.
– Vi uppmanar våra verksamheter
att fundera över fler möjliga e-tjänster som underlättar för medborgarna
och som effektiviserar för oss internt.
Medborgarna är välkomna att lämna in
egna förslag.
Några av de e-tjänster som uppskattats av medborgarna är anmälan om skolskjuts och ansökan om

Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens
ordförande i Sunne, skriver under
demokratideklarationen för Sunne kommun..

förskole-/fritidshemsplats under sommarens semesterperiod.
Digitalt först

– Vi vill att organisationen ska tänka
digitalt först. Det kräver en viss omställning i hur vi arbetar. Det är viktigt
att vi utvecklar oss och går i takt med
samhället, säger Kristina Lundberg (C),
kommunstyrelsens ordförande.

