Den nya gång- och cykelbron över
Frykensundet i centrala Sunne, från
Strandvägen över till Torvnäsområdet,
är klar och invigdes onsdag 3
november. Sunneborna kan nu
lämna in namnförslag på bron.
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”Det blev allt svårare för oss att lämna Sunne”
De levde i storstaden och fick allt svårare att lämna Sunne efter sommarledighetens slut.
– Vi bodde i centrala Göteborg och
med småbarn kunde vi sällan utnyttja
fördelarna med det. Vi började leta hus
eftersom vi längtade efter något mer. Vi
sökte först i närheten av Göteborg men
det var dyrt. Så blev jag förälskad i ett
hus i Sunne och kunde inte släppa tankarna på det, skrattar Helena Westman.

Med nya ögon

Familjen består förutom Helena, 34, av
Jonas Kernell, 48, och barnen Majken,
8, Märta, 6 och Hillevi, 2. Helena är
uppväxt i Östra Ämtervik, i Sunne, där
hennes föräldrar bor.
Helena och Jonas hade inga planer
på att det var just Värmland de skulle
flytta till.
– När Jonas fick se huset i Sunne
som jag förälskat mig i, så var beslutet
att flytta lätt för honom. Det tog faktiskt
mer tid för mig – trots huset – att se det
jag lämnat en gång med nya ögon. Jag
har fått jobba med mina egna fördomar
för att återupptäcka min barndomsplats,
säger Helena.

Människor ser varandra

De ångrar inte flytten till Sunne en sekund. De tycker det känns skönt att ha
familjen samlad.
– Sunne är en plats där människor
ser varandra. Här är också kulturen så
naturlig och djupt rotad att den är självklar. Det gillar jag, säger Jonas.
Det finns självklart både för- och

Helena, 34, och Jonas, 48, med barnen Majken, 8, Märta, 6 och Hillevi, 2, ångrar inte flytten från
Göteborg till Sunne en sekund.

nackdelar med storstaden kontra en
mindre ort. Jonas är lärare i klass 5-6 på
Östra skolan, samma skola där Majken
går. Helena jobbar som lärare på högstadiet Fryxellska. Båda skolorna ligger i
centrala Sunne. Hillevi går på Torvnäs
förskola och Märta går i förskoleklass
på Östra skolan.
– Som småbarnsförälder är närheten
viktig. Det går snabbt att förflytta sig
och här finns grannar. Det är heller inte

tre års kö till kulturskolan. Alla får plats
och kan göra det de vill.
Det finns ett bra utbud för barnen.
Majken vill börja dansa och Märta går
både på kör och gymnastik.
En mindre ort innebär också att de
som lärare kan hamna i utvecklingssamtal i matbutiken. Du träffar ofta någon
du känner ute på stan. Något Helena kan
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Fortsättning ”Det blev allt svårare...”

Familjen älskar sitt hus i Sunne som ligger nära
naturen, centrum och järnvägsstationen.

sakna i Sunne jämfört med Göteborg är
en större mångfald av uttryck.
– Det är grymt när det finns stilar
som avviker. Som lärare tycker jag att
vi har ett enormt viktigt uppdrag att få
eleverna att lyfta blicken och vara nyfiken på omvärlden. En mix av olikheter
är berikande.

Nära till allt

Familjen har bott i Sunne sedan i
juni år 2000. Huset ligger nära naturen och samtidigt nära centrum och
järnvägsstationen.
– Huset ligger jättebra och vi ville
inte ha ett renoveringsobjekt. Det var
klart att flytta in i precis som det är, vilket passar oss perfekt.
Med tre barn hinner inte Helena och
Jonas med så mycket egen fritid. Jonas
ägnar gärna den fritid han har åt musik.
– Och jag lämnade en älskad kör i
Göteborg. Om några år hoppas jag få tid
att börja sjunga mer. Trädgården har blivit ett intresse för mig nu, säger Helena.

Människor som bryr sig om

De saknar inte alls att bo i Göteborg,
men åker gärna på besök.
– Det vi önskar oss i Sunne är i så fall
en större ICA-butik.
Något de uppskattar är den stolthet
för platsen som finns bland Sunneborna.
– Människorna här bryr sig om
Sunne. Som på alla ställen finns det alltid några som klagar, medan det finns
andra som verkligen tar tag i saker och
bidrar till den förändring de vill se. På
en liten plats är det enklare att vara med
och göra skillnad.
SG/Södra Viken är utsedd till ”Årets
Transportskola 2021” av TYA som är
transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd. Läs mer på webben https://
sodraviken.se/arets-transportskola-2021/

Filmföretaget Karl och Moa - Karl Norell och Moa Andersson - hunden Tomas och Sunne kommuns
kommunikationsstrateg Anneli Jansson är glada över Publishingpriset. Foto: Fredrik Finnebråth.

Sunnefilm vann Publishingpriset
Sunne kommun tilldelades Publishingpriset 2021 i kategorin ”Filmer som
marknadsför företag och verksamheter” den 17 november. Filmen är gjord i
samarbete med Karl och Moa.
Sunne kommun har varit nominerad
fyra år i rad och nu blev det guld.
Filmen som ingår i serien ”Det
bästa med Sunne” vann med
motiveringen:
”För en inspirerande film, fint klippt
med kontrasterande miljöer som skapar spänning i berättelsen”.
Juryn består av kommunikationsproffs.
– Det är fantastiskt att få det här
kvittot från juryn. Vi försöker med
Sunnebornas hjälp förmedla den
känsla som finns här och uppenbarligen når vi fram med det vi vill säga.

Med filmerna bidrar vi också till att
föra berättartraditionen i Sunne vidare. Just idag kan vi faktiskt kalla oss
bäst i Sverige. Vi har jobbat hårt för
det här sedan 2017 då vi började det
långsiktiga filmarbetet, säger Anneli
Jansson, kommunikationsstrateg i
Sunne kommun.
Sju filmer var i final i kategorin
”filmer som marknadsför företag och
verksamheter”. I kategorin ”filmer
som marknadsför destinationer” var
även filmen ”Så som i Sunne” nominerad. Den gjordes i samarbete med
Origio Film AB.
Här är vinnarna

Fler lägenheter
på gång i centrum

Anders Magnusson bygger lägenheter på
före detta Hotell Nilsson-tomten i centrala
Sunne. Ett förråd är precis påbörjat.

Från Mejerigatan i centrala Sunne
och fem meter in på parkeringen upp
mot Storgatan ska byggherren Anders
Magnsson bygga nio bostadsrätter i
vinkel längst ner mot Frykensundet.
Byggnationen av ett förråd är precis påbörjat. Om allt går planenligt
ska lägenheterna vara inflyttningsklara i november 2022.

