Nyfiken på Sunne?
Nyfiken på Sunne?
Den nya gång- och cykelbron över
Frykensundet ska vara klar i november
2021. Byggnationen pågår för fullt!

27 april 2021

”I Sunne kan vi skapa det liv vi vill ha”
Sandra och Christoffer Haaster flyttade in i ett nybyggt radhus i Karlstad
med sina tre små barn, men kände inte
att de passade in.
– Det blev aldrig en känsla av hemma då vi upplevde det som att allt skulle
vara perfekt och ytligt, vilket inte passar in på oss. Vi längtade efter naturen
och när gården i Östra Ämtervik dök
upp så bestämde vi oss för att flytta.
Här kände jag mig hemma direkt, säger
Sandra Haaster.

Kan varva ner

Sandra, 31, Christoffer, 30, Thelise,
10, Thillie, 5 och Thilma, 1, bor nu i
Fasterud, en mil söder om centralorten
Sunne.
– Vi flyttade in i mörkaste perioden
i november. Jag är uppväxt i stan så jag
funderade på om jag kanske skulle bli
mörkrädd här på landet, men nej jag var
hemma direkt, säger Sandra.
Sandra är från Gävle och Christoffer
är uppväxt i Sunne.
– Om du frågat mig för fem år sedan
hade jag inte sagt att jag skulle köpa en
gammal gård på landet. Något har hänt.
Under pandemin har vi fått tid att reflektera över vad som betyder något. Här
känner vi att vi kan skapa det liv vi vill
ha. Vi mår bra här.
Älgar och rådjur finns inpå knuten
och utsikten över sjön Fryken ger lugn
och harmoni.
– Här kan vi varva ner. Jag kan
sätta mig vid vattnet, följa andningen och känna kraften i naturen! Att
Sandra Haaster, 31, är uppväxt i Gävle och har hittat hem med sin familj på en gård nära naturen i Sunne.

Fortsättning nästa sida...
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Fortsättning ”I Sunne kan vi skapa...”

yoga, meditera och läsa är mina stora
intressen.

Gårdsbutik och yoga

Sandra har en vision om att öppna
gårdsbutik och hålla yogakurser. Inte
som heltidsjobb, utan som en hobby.
– Jag yogar mycket och skulle vilja hålla blandade kurser, till exempel
barn–yoga och ordna dagsretreater. Jag
har hittills öppnat webbutik med inriktning holistiskt och ekologiskt.
Sandra är beteendevetare och jobbar
inom psykiatrin med utsatta människor,
vilket hon tänker fortsätta med när
mammaledigheten är över. Christoffer
jobbar som trafiklärare i Sunne.
– Han har pendlat från Karlstad till
Sunne, så det är skönt att han har närmare till jobbet nu.

Plats för kreativitet

Livet på landet är nytt för familjen.
– Det känns härligt med egen badstrand och veta att vi inte behöver åka
iväg. Här har vi utrymme att bjuda hem
vänner och familj. Jag gillar blommor
och växter och utemiljön ger hela familjen något att samlas runt och fixa med.
Thelise vill göra en egen målarateljé.
Här kan barnen leva ut sin fantasi och
vara kreativa.
Deras första tanke var att hitta ett hus
närmare Karlstad. De insåg snart att det
i så fall skulle bli fråga om ett litet hus.
– Hus är dyrt i Karlstad. Att vi valde Sunne känns så rätt, det är verkligen sagolikt och välkomnande. Folk är

hjälpsamma på ett fint och genuint sätt.
Det känns som att alla månar om varandra på ett sätt jag inte är van vid.

Sandra, 31, Christoffer, 30, Thelise, 10, Thillie,
5 och Thilma, 1, bor nu i Fasterud, en mil söder
om centralorten Sunne. Här finns plats för
kreativitet och att bjuda hem vänner och familj.

En plats att bo på länge

Hon tycker att Sunne som plats är väl
bevarad och det kulturella ges utrymme
– Sunne har många småföretagare
och det sätter sin prägel. Det verkar finnas ett stort engagemang.
Det enda Sandra kan sakna är en
större mataffär.
– Annars finns allt vi behöver och
det finns många aktiviteter för barnen i
Sunne.
Att vara mitt i naturen uppskattar familjen och de har planer på att skaffa
några smådjur.
– En liten katt har vi och det skulle
vara roligt att skaffa höns. Här finns alla
möjligheter - här kan vi bo länge.

Thelise, 10, vill göra en egen målarateljé på
gården. Här finns utrymme för att vara kreativ.

Digital Track vill hitta
spetskompetenser till Sunne
Sunne kommun har beviljats 600 000
kronor från Region Värmland till förstudien Digital Track. Det handlar om
hur företag och organisationer ska kunna koppla nationell och internationell
spetskompetens till sina verksamheter.
Digital Track pågår under de kommande 9 månaderna och drivs av Sunne
kommuns kultur- och näringslivsenhet.
Planen är att titta närmare på hur
företag och organisationer kan jobba
för att hitta nationell och internationell
spetskompetens som är relevant för
verksamheternas behov och utmaningar.
Företagen får ökad kunskap om

digitaliseringens fördelar i relation till
tillväxt och kompetens.
Förstudien genomförs i samverkan
med Torsby kommun.
– Just nu planerar vi för en kickoff, workshops och seminarier som
exempelvis berör ämnen så som framtidens arbetsmarknad och rekrytering,
employer branding, mångfald och inkludering, säger Sunne kommuns näringslivsutvecklare, Åsa Gertling.

Byggboom i Sunne och företag som satsar
Det pågår en byggboom i Sunne. Det
råder stark framtidstro. Många företag
har det tufft samtidigt som andra går
bra. Det är glädjande att kunna konstatera att det görs satsningar för framtiden
i dessa pandemitider:
• 140 nya lägenheter
• Ica ska bygga en ny butik i centrala Sunne med åtta bostadsrätter på
plan 2
• Rottneros bruk, Bisorbe och
Bäckebrons sågverk satsar på nya
projekt
• gymnasieskolan Södra Viken bygger nya utbildningslokaler
• Torvnäs nya villaområde vid sjön
Fryken växer

•
•
•
•

en ny gång-och cykelbro byggs
över Frykensundet
Ski Sunne satsar på att bli
året-runt-anläggning
cykelled mellan Selma spa/Sundsberg och Ski Sunne anläggs
upprustning av bryggor i Västra
Ämtervik, Lysvik och gästhamnen
i Sunne centrum

Sunne kommun avsätter 500 000 kronor
per år för att bidra till satsningar som
medför positiv utveckling utanför
Sunne tätort. Byapeng ger möjlighet
att få delfinansiering till satsningar och
kan sökas av icke kommersiella aktörer.

Inflyttning på nybyggda Allégården
Bild från Allégården

Goda vänner sedan länge, blir goda grannar i två av Allégårdens nybyggda lägenheter i centrala Sunne. En
glad överraskning för Margareta Svensson och Birgit Engström som nu kan planera för kvällspromenaden
från balkongen. Seniorboendet för 65+ har 38 lägenheter fördelat mellan ettor, tvåor och treor.

Spektakulär fasad-show
i Rottneros park i höst
Lägg helgen 4-5 september på minnet!
I samband med Rottneros parks avslutning för säsongen med Skördefesten
blir det en spektakulär fasadshow på
herrgården – med dans både på fasaden och live på plats.
Föreställningen heter ”Light
without borders” där ett av kapitlen har hämtat inspiration från Selma
Lagerlöfs kapitel ”Balen på Ekeby”
i Gösta Berlings saga. Rottneros är
Ekeby i romanen.
Det handlar om dramatisk, förbjuden
kärlek… Som Selma Lagerlöf beskriver det: ”Is i det inre och eld på ytan. En
eldsjäl i en iskropp”.
Kärlek och gränser är temat – andras
uppsatta gränser, egna begränsningar.
Vad tillåter normen?
Gösta Berlings saga handlar en hel
del om könsroller, makt och heder och
rör sig kring hur osjälvisk kärlek segrar
över ondska.Vi får alltså bland annat se
Selma Lagerlöfs ord fritt uttryckta genom danskonsten.
Eventet är ett samarbete mellan Sunne kommun, Rottneros park,
Region Värmland och norska kommunen Nome i EU-projektet CUPIDO.

Sunne på tio-i-topp-listor

Sagolika Sunne hamnade på tio-i-topplistan när Språktidningens läsare röstade fram Sveriges bästa kommun-slogan.

Nyrenoverat hos Sunne GK
Sunne Golfklubb har 2021 uppgraderat
sitt klubbhus med nyrenoverade omklädningsrum och sällskapsytor för att
matcha den fina banan. Alla golfhål har
utsikt över sjön Fryken.

På tio-i-topplistan för kommuner i
Sverige hamnade även Sunnes officiella Facebooksida vad gäller influens. Engagemangsgraden och mängden
reaktioner på sidans inlägg genererar
ett bra resultat i mätningen. Detta enligt
analysbloggen Kommunikationsanalys
som tolkar och omsätter digitala
kommunikationsresultat.

I samband med att Rottneros park stänger 4-5
september får vi njuta av den spektakulära
fasadshowen ”Light without borders”

SVT gör en ny dokumentär om Selma
Lagerlöf, med premiär under julhelgen
2022. Det blir ett porträtt av hennes liv
och tid. Om magiska berättelser, kvinnokamp och kärlek i en brusande tid av
förändring. Selma är som alltid aktuell.

