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Dansen förde Kevin och Mikaela till Sunne
Kevin och Mikaela Shorter dansade
på Fryksdalsdansen i Sunne och hade
väldigt kul. Först stannade de två dagar.
Året därpå en halv vecka och några år
senare flyttade de till Sunne permanent.
– Först flyttade vi hit för att det är så
vackert. Nu har vi bott här sedan 2017
och den Sunneanda som råder är fantastisk. Det finns ett stort engagemang och
massor av trevliga människor här, säger
Kevin, 33, och Mikaela, 34.

Kände sig hemma direkt
Mikaela är uppväxt i Bengtsfors och
Kevin i Karlskoga och Sälen. Paret
träffades på en fest i Karlstad hos en
gemensam kompis. Mikaela flyttade så
småningom till Kevin i Sälen.
– Där var det svårt för mig att komma in i gemenskapen. I Sunne kände vi
oss hemma direkt. Här har det varit lätt
att lära känna folk och vi trivs.

Jobbmöjligheter
Under tiden i Sälen pratade de om att
köpa hus söderut, men visste inte riktigt
var. Sunne dök upp som ett alternativ.
– Första månaderna efter att vi köpt
huset i Sunne pendlade jag till mitt jobb
på Dalskidan i Sälen. Så fick jag jobb i
Sunne och idag har jag och Ola Lander
startat en verkstad på Intersport i Sunne
där jag tar hand om skidor plus att jag är
butikschef för Intersport Arvika, berättar Kevin.
Mikaela fick snabbt jobb i charken
på ICA.
– Så blev jag gravid och 2019 föddes

Kevin och Mikaela Shorter flyttade till Sunne 2017 och stortrivs. Sedan dess har familjen utökats
med barnen Elias och Haley.

Elias. Efter min mammaledighet fick jag
ett halvtidsjobb på Tetra Pak.
Mikaela är nu mammaledig på nytt
efter att dottern Haley föddes i mars.
Elias går på Hasselbols förskola som
ligger på gångavstånd.
– Det fungerar jättebra och det är
väldigt skönt att ha förskolan så nära.

tar annars största delen av tiden och de
ägnar sig en del åt renovering av huset
som är byggt 1954.
– Vi handlar allt vi kan här för att
gynna bygden. Jag kan inte komma på
att vi behövt åka någon annanstans. Allt
vi behöver finns. Även inför bröllopet
köpte jag allt här, säger Kevin.

Många aktiviteter

Påminner

De ser att Sunne erbjuder många aktiviteter för barn.
– Det arrangeras till exempel prova-på-dagar med en massa olika sporter
och aktiviteter.
När Mikaela och Kevin får en lucka
på fritiden åker de gärna och dansar,
till exempel på Gårdsjö-logen. Barnen

De gifte sig i maj i Sunne kyrka.
Bröllopsfesten hölls i Rottneros park.
– Parken är så otroligt vacker, perfekt för bröllop, säger Mikaela.
De påminner ofta de som bott länge
i Sunne om hur fint det är och om den
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Fortsättning nästa sida...

Fortsättning ”Dansen förde Kevin och...”

anda de som inflyttade upplever så tydligt finns.
– Det är en driven kommun och
ett helt annat engagemang än det vi är
vana. Folk vill hjälpa till och lösa saker,
till exempel hitta jobb eller få tag på något man behöver. Det känns som att alla
vill att det ska gå bra för en.
Deras trivselfaktor är hög, vilket
gjorde att även Kevins pappa valde att
flytta till Sunne, 2019.
– Vi har ingen släkt här annars så det
är fint, inte minst för barnens skull.

Fritt wifi på
landsbygden
Fritt wifi finns nu på specifika platser i Gräsmark och Västra Ämtervik.
Projektet är ett samarbete mellan föreningar och byalag där föreningarna har bistått med grävarbeten och
kommunen har stått för tekniken och
installationerna.

Fler platser förbereder

2021 avsatte Sunne kommun medel för
att kunna erbjuda fritt wifi på ett antal
ställen. Intresseförfrågan gick ut brett i
bygden.
Fritt wifi kommer att erbjudas
på fler platser; i centrala Gräsmark
(Vackerheta) och i centrala Östra
Ämtervik (Prästbol ). Där återstår grävarbeten av föreningarna och i Lysvik
har Sunne kommun tekniskt jobb kvar
att göra.

Fritt wifi i centrum

Sedan sommaren 2020 finns fritt wifi i
delar av Sunne centrum. Nätverket går
från östra delen av Kvarngatan där kommunhuset ligger, fram till Teatertorget.
Sträckningen går vidare framför Sunne
bibliotek ner till Lagerlöfs-parken och
vidare ut mot kajen och mötesplatsen
Mejeriängen vid Frykensundet. Wifin är
även tillgänglig inne i Sunne bibliotek.

Sunne tredje mest robusta
landsbygdskommunen i Sverige
Sunne är den tredje mest robusta landsbygdskommunen i Sverige, enligt
analys- och teknikkonsultföretaget
WSP:s årliga rapport ”Regionernas
kamp”. Karlstad toppar i kategorin
större städer. Läs om rapporten: https://
worldinproperty.se/article/de-stabilaste--starkaste-kommunerna-30002

Väl rustad för framtiden
I den nyligen släppta rapporten rankas Sveriges kommuner utifrån en
mängd parametrar och visar hur rustad
kommunen är för framtiden och yttre
förändring.
I analysen tar WSP hänsyn till allt
från utbildningsnivå, skolelevernas
meritvärde, demografi, arbetsmarknad,
ekonomi, inflyttning och näringslivets uthållighet. Nya parametrar för i
år är kommunernas klimatarbete och
företagsklimat.
Data analyseras från utfall under det

senaste året, men också sett till utvecklingen under det senaste decenniet.

Många samarbeten
– Sunne har ett starkt och diversifierat
näringsliv. Det sker mycket handel och
samarbete mellan företagen som bidrar
till uthålligheten och det leder till utveckling. Sunne ökar också i befolkning
vilket är glädjande, säger Per Branzén,
samhällsbyggnadschef i Sunne.

Trenden vänd
Företagen i Sunne blir allt nöjdare
med det lokala företagsklimatet, enligt
Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning som presenterades 31 maj. Den
nedåtgående trend som varit under några år är bruten.
Rankingen för 2022 års företagsklimat presenteras den 28 september.

Sunne – ett huvudresmål
som många återvänder till
När det är sommar i Sunne välkomnar
vi besökare till bad och lek i Sunne
Sommarland och våra sjöar, att inspireras till kreativitet på Alma Löv
Museum, njuta av blommor och skulpturer i Rottneros park, fascineras av
Selma Lagerlöfs Mårbacka och häpna
över Västanå Teaters fartfyllda och färgstarka föreställning i Berättarladan.
Till största delen är besökarna i
Sunne från Sverige och i sommar har
vi äntligen fått välkomna våra norska
gäster igen. Utöver från Norge kommer
gästerna främst från Nederländerna,
Tyskland och Danmark.
– Förutom de etablerade och välbekanta besöksmålen har flera lyckade
evenemang dragit besökare till Sunne.
Västanå Teater, Fryksdalsdansen, Sunne
Summer Meet, Packmopedsturnén,
Kulturveckan och Jaktmässan är några
exempel, säger Maria Nordmark, turismutvecklare i Sunne kommun.
Flera hotell och andra boenden har
haft gott om bokningar.

Selma Lagerlöfs minnesgård Mårbacka är en plats
som många väljer att besöka när de är i Sunne. Årets
Mårbackapris tilldelas Lars Lerin för hans förmåga
att i ord och bild förmedla lågmälda människors
berättelser, men också hans diskreta ledarskap för
skapande ungdomar. Priset delas ut 3 september.

Under sommaren har en undersökning genomförts bland besökarna.
– 7 av 10 anger att de valt Sunne
som sitt huvudresmål. Undersökningen
visar också att vi har många återbesökare. Många väljer att komma tillbaka.
Sagolika Sunne står starkt som en plats
att besöka och semestra på.

Kulturarvsmedalj till Stinnerboms
Leif och Inger Stinnerbom får ta emot
kulturarvsmedaljen i äkta guld för
sin kulturella gärning med Västanå
Teater. Medaljen delas ut av Kungliga
Patriotiska Sällskapet.
Paret får medaljen "för att de med
stor framgång utvecklat och förmedlat
ett sceniskt kulturarv med rötter såväl i
värmländsk tradition som i världskulturen", enligt det kungliga sällskapet.
– Vi är oerhört överraskade, stolta och glada över att få erhålla
Kulturarvsmedaljen! Folkkulturen och
kulturarvet har varit den outsinliga källa vi öst ur under alla år. Då teater är
ett enormt kollektivt arbete känner vi
att alla medarbetare på Västanå teater
genom alla år har stor del i denna utmärkelse, säger kulturarvsmedaljörerna
Leif Stinnerbom och Inger Hallström
Stinnerbom.
Sedan 1990 driver Leif och Inger
Västanå teater i Sunne.
– Västanå teater har en egen spelstil med berättande, musik och dans
som lika viktiga delar av helheten. Det
är storstilat, berörande och konstnärligt mycket högtstående, säger Susann
Silfverstolpe, förslagsställande ledamot
och tidigare intendent på Bukowskis.

Landshövdingen delar ut

Medaljen delas ut i samband med
Västanå teaters jubileumsföreställning
"En saga om en saga" den 9 september. Sällskapets ledamot, landshövding
Georg Andrén överlämnar medaljen.
Föreställningen celebrerar teaterns egen
femtioåriga saga och är ett möte mellan
Västanå Teater och Selma Lagerlöf.
Karin Helander, professor i teatervetenskap och ledamot i
Kungliga Patriotiska Sällskapets

Sunne kommun välkomnar 11 ukrainska medborgare på flykt undan kriget i
början av september.
Enligt Migrationsverkets massflyktsdirektiv och den nya lagstiftningen som
ändrades 1 juli ska Sunne ta emot 44
flyktingar från Ukraina. En jämnare fördelning mellan kommunerna har gjorts.
Den tar hänsyn till befolkningsstorlek
och antal asylsökande som redan bor i
kommunen.
Läs mer på sunne.se

Leif Stinnerbom och Inger Hallström
Stinnerbom får kulturarvsmedaljen för sin
kulturella gärning med Västanå teater.

förvaltningsutskott har formulerat
Sällskapets motivering:

Sceniskt kulturarv

"Regissören, teaterchefen och riksspelmannen Leif Stinnerbom och kostymskaparen Inger Hallström Stinnerbom
har med stor framgång på Västanå
Teater under drygt tre decennier utvecklat och förmedlat ett sceniskt kulturarv med rötter såväl i värmländsk
tradition som i världskulturens folkmusik och dans. Genom starkt visuell, kroppslig, poetisk och musikalisk
berättarteater dansar texten i Selma
Lagerlöfs mångbottnade texter eller i
myter, folksagor och epos som Eddan
och Kalevala. Detta specifika kulturarv
traderas nu också genom nya generationer Stinnerbom".

Nya lokaler på gymnasieskolan SG/Södra Viken
Naturbruksgymnasiet i Sunne, SG/
Södra Viken, har nya lokaler med tvätt/
smörjhall för lastbilar, ny fordonsverkstad, salar för undervisning, grupprum
och omklädningsrum. Behovet av större och mer ändamålsenliga lokaler är
tillgodosett och till stor glädje för hela
skolan som har många elever och högt
söktryck. En härlig satsning på framtiden i Sunne.

Sunne tar emot 44
flyktingar från Ukraina

Hampus Hedström spelar in tv-serie i Sunne.

Hampus Hedström
spelar in ny
tv-serie i Sunne
Sunne-uppväxta komikern och
Youtubern Hampus Hedström är tillbaka i Sunne och spelar in tv-serien ”Från
trakten" där han har en av huvudrollerna. Hiphopstjärnan Jelassi och Johan
Östling från Ack Värmland och Hela
Sverige bakar spelar också viktiga karaktärer i serien. Premiären blir i SVT i
början av nästa år.

Ny discgolfbana i Sunne
Väif Discgolf har byggt en 18-håls
discgolfbana för att utveckla det natursköna Sundsbergsområdet i Sunne.
– Vi gör det också för att främja folkhälsa och rörelse i skog och natur för
alla! Styrkan i discgolfen är just att den
passar alla - ung som gammal, säger en
av eldsjälarna Daniel Olausson.
Väif discgolf har sedan tidigare anlagt en discgolfbana i Västra Ämtervik.

