Nyfiken på Sunne?
Nyfiken på Sunne?
Det blev ”lapp på luckan” när Rottneros
park, Sunne kommun och Region Värmland
bjöd på en magisk fasadshow, 4 september
i EU-projektet CUPIDO. Sagan fick
liv när mörkret föll över parken.
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”Vi känner oss väldig välkomna till Sunne”
Nikola och Marija Trnavac och deras
två barn har blivit Sunnebor.
Efter 10 år på Tetra Pak i serbiska
Gornji Milanovac dök möjligheten att
få jobba i Sverige upp för Nikola.
– Jag och min fru ville ta chansen
och testa att bo i ett annat land. Det här
är ett steg i min karriär. Det var inget
lätt beslut att flytta från släkt och vänner, men här på plats känns det helt rätt.
Alla människor är så hjälpsamma och
vänliga. Vi känner oss väldigt välkomna
på ett sätt som vi inte hade förväntat oss,
säger Nikola, 40.
Barnen Ana, 6,5 år och Iva, 3,5, går
på Östra skolan respektive Hasselbols
förskola. Inskolningen fungerar fint.
– Lärarna är fantastiskt bra och trevliga. Det är bara språket som fattas för
oss och det kommer, säger Marija, 38,
som för egen del har börjat studera på
SFI.

Kollegor från hela världen
Nikola ska också börja på SFI, men har
inte hunnit än på grund av jobbet. Han
hyllar Tetra Pak som arbetsplats.
– Tetra Pak är ett internationellt företag och i mitt team har jag kollegor från
många olika länder. När jag fick jobb på
ekonomi blev engelska det gemensamma språket. I början övade jag mycket
och var orolig för att folk inte skulle
förstå vad jag sa.

Vändpunkt

Vändpunkten för Nikola kom när hans

Marija, 38, och Nikola, 40, med barnen Iva, 3,5 år och Ana, 6,5 år känner sig väldigt välkomna till Sunne –
på ett sätt de inte hade förväntat sig.

chef sa ”Nikola, we understand you
perfectly”.
– Då kände jag mig verkligen accepterad och kunde slappna av. Idag är jag
inte rädd för att prata engelska. Det är
bara att sätta igång så lär man sig.
Det var också chefens betryggande
ord som gjorde att han kände sig mogen
att pröva ett jobb utomlands.
– Det är samma företag med samma
kultur och jag visste vem som skulle bli
min chef här i Sverige. På det sättet kändes det enkelt.

Nikola jobbar med ekonomi, men är
egentligen maskiningenjör.
– Jag har stor nytta av den praktiska
erfarenheten som jag har med mig från
fabriken i Serbien i min nya roll inom
ekonomi. Mycket relaterar till produktionen så det ger mig fördelar och bra
förståelse.

Flytt utomlands ovanligt

I Serbien är det ovanligt att lämna sina
rötter och flytta utomlands.
Fortsättning nästa sida...
Redaktör: Anneli Jansson
telefon: 0565 - 164 14
e-post: anneli.jansson@sunne.se

Fortsättning ”Vi känner oss väldigt...”

– Många har frågat oss varför vi flyttar när vi har det så bra i Serbien. Vi
längtade ändå efter en förändring och
tänker att det här ger oss nya möjligheter och erfarenheter. Vi har kvar vårt hus
i Serbien och kan återvända om och när
vi vill. Det var inget enkelt beslut trots
det. Jag tyckte det var svårt att lämna
mitt ekonomijobb på ett grafiskt företag
inom flexografi. Jag hade jobbat där i 10
år och trivdes, säger Marija.
Hon hoppas så snart som möjligt hitta ett nytt jobb i Sunne.
– Jag har universitetsutbildning inom
ekonomi och yrkeserfarenhet så jag tror
och hoppas att det löser sig snabbt. Vi är
här för att vi vill jobba.

Vill köpa hus

Nikola kom till Sunne redan i april. I
mitten av juli åkte han till Serbien och
hämtade familjen. De visste inte så
mycket om Sunne innan, men landskapet påminner om deras hemtrakter.
– Vi levde ett gott liv i Serbien, men
vi ser att Sverige har fler möjligheter,
inte minst för barnen. Vi är så glada
över att vara här i Sunne, sedan får vi se
vad framtiden ger.
Nikola vill gärna köpa hus eftersom
han gillar att renovera och de vill hitta
aktiviteter för sig och barnen.
– Vi tycker om att vandra och upptäcka platser som är roliga för barnen.
Deras första intryck är viktigt och därför ville vi komma hit på sommaren.
Det vi är mest oroliga för är hur vädret
och klimatet kommer att påverka oss
när det blir kallare och mörkare, säger
Marija och Nikola.
Att Sunne är en mindre plats tycker
de bara är bra.
– Gornji Milanovac är bara något
större än Sunne. Jag har bott i Belgrad
och vet att jag inte vill bo i en storstad.
Hellre en gård ute på landsbygden. Jag
tror att det är väldigt bra för barnen att
växa upp så, säger Nikola.

Trygg och aktiv plats

Just nu bor de i en lägenhet i centrala
Sunne och försöker lära sig så mycket
som möjligt om sin nya hemort.
– Vi har inte varit här så länge, men
det är tryggt och lugnt samtidigt som det
verkar vara en aktiv plats. Det känns jättebra och spännande, avslutar Marija.

Danselever från Sunne kulturskola och Nome kulturskola i Norge, teaterelever på Västanå teater och
professionella dansare i samklang med den spektakulära fasadshowen på Rottneros herrgård.

Sagan fick liv i spektakulär fasadshow
Rottneros park är ett viktigt kulturarv
vi har i Sunne. Genom att tillföra digital teknik till den traditionella kulturen arrangerade Rottneros park, Sunne
kommun och Region Värmland en unik

Henrik Rundqvist, fritidschef, Sunne kommun och
Håkan Eriksson, Stavik Invest AB, Ski Sunnes ägare

Ski Sunne
storsatsar på
liftburen cykling

Ski Sunne storsatsar på liftburen cykling som riktar sig till barnfamiljer och
tre generationer. Cykelanläggningen invigs i maj 2022.
Kommunen köper tjänster av Ski
Sunne i ett nytt samarbetsavtal med
syfte att öka folkhälsan och den sociala gemenskapen bland Sunneborna.
Samarbetet handlar också om viljan att
stärka Sunne som en attraktiv ort att bo
på, driva företag i och flytta till.

fasadshow, lördag 4 september, för att
nå nya målgrupper och få nya perspektiv på kulturen.
Arrangemanget genomfördes i EUprojektet CUPIDO där Nome kommun
i Norge är en samarbetspartner.
Ljus, bilder och musik samverkade
med liveframträdanden av unga dansare och skådespelare på och framför
herrgårdsfasaden. Natur och mystik var
temat för kvällen där den unga Selma
Lagerlöf hade sin givna plats i sagans
Ekeby. Fasadshowen var skapad just för
platsen Rottneros i ett samarbete mellan
koreografer och den tekniska delen av
showen.
Det blev ”lapp på luckan” eftersom arrangemanget inte kunde ta fler
än 600 personer i publiken, enligt
Folkhälsomyndighetens restriktioner.
Fasadshowen filmades och kommer
att visas i våra sociala kanaler så snart
som produktionen är klar.

Det värmländska skrädmjölet är nu
kvalitetsstämplat i EU:s kvalitetssystem. Till största delen finns kopplingen
till den geografiska plats där den tillverkas, bland annat Stöpafors i Sunne.

