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”Jag tror på
Sunnes framtid”

– När jag först kom till Sunne så
trodde jag att det bara fanns ICA,
Coop och ett bibliotek, säger Nour
Aghy, 30, och ler. Det verkade vara
så litet och begränsat och jag kunde
inte svenska, men klarade mig bra
på mina engelskakunskaper.
Nour kommer ursprungligen från
Syrien. Innan hon flyttade till Sverige
med sin familj så jobbade hon
som engelskalärare i Saudiarabien.
Nour är gift och har tre barn.
Hennes man är narkosläkare och
fick uppehållstillstånd för två månader sedan. Han vill gärna flytta
till Sunne efter allt Nour berättat
om platsen.
Barnen är 4, 5 och 9 år gamla.
– Den äldsta spelar fotboll och
gitarr. Att det fanns en kulturskola
i Sunne var överraskande säger
Nour.

Nour Aghy jobbar med migrationsprojektet Connecting people.

När familjen först kom till Sunne
fick de bo på flyktingförläggningen
Gylleby.
– Människorna där var mycket
trevliga och jag hjälpte till som
tolk. Sedan fick jag så småningom
praktik, berättar Nour.
Hon upptäckte att det fanns mycket mer i Sunne än vad som
syntes och att Sunneborna var engagerade människor. Sedan nio månader tillbaka studerar Nour på Folkuniversitetet i Karlstad, där hon
läser svenska och arbetsmarknad.

– Jag hoppas vi kan hjälpa så
– Bland det första jag lärde mig
när jag började jobba var vad fika många som möjligt. Jag vet ju hur
är. Det skapar en trevlig atmosfär det känns att sitta och vänta på ett
och det blir inte så stressigt, tycker beslut.
Nour har en bror i Göteborg som
Nour.
gärna vill att hon flyttar dit.
Nour jobbar med ett projekt som – Det är bättre för mig och min
heter Connecting people. Ett pro- familj att bo på en liten ort än i en
jekt som hon hoppades fanns när storstad. Jag tror på Sunnes framtid,
hon själv var asylsökande. Connec- jag känner mig inte som en främling
ting people hjälper nyanlända att få här. Mina barn är trygga och det är
praktik, att lära sig svenska och ta mitt hem, säger Nour.
vara på de kompetenser och kunskaper som de nyanlända besitter.
Redaktör: Anneli Jansson
telefon: 0565 - 164 14
e-post: anneli.jansson@sunne.se

Fryksdalsbanan rustas

Slottscaféet har öppet från 11.30 på vardagar
och 12.00 på helger.

Nyrenoverat Slottscafé

I en av Sunnes äldsta, vackraste
och mest kända byggnader ligger
Slottscaféet. Slottet renoverades och
blev nymålat hösten 2015.
På bottenplan ligger caféet med
mat- och dryckesservering. Delar av
bottenplan är uthyrda till kulturinriktadeföretag. Mellanvåningen kan
hyras för fester och högtider.
Slottet har även ett antikvariat
som säljer böcker och konst
av lokala författare och konstnärer.

Byggnationer i Sunne
Byggnation av nya bostäder centralt i Sunne är på gång. Efter flera
års planering och omtag finns det
nu nya byggrätter på gamla hotell
Nilssontomten. Där planerar Lecab
för byggnation av bostadsrätter med
härlig utsikt över Frykensundet.
I kvarteret norr om Järnvägsparken ska ägarna Rhodin och Hedlund
bygga hyresrätter. I en första etapp,
våren 2017, påbörjas byggnationen
av 32 hyreslägenheter.
Planarbete pågår även för bostäder
på Torvnäs i fina söderlägen med
utsikt över Fryken.

Fryksdalsbanan ska rustas för 162
miljoner kronor de kommande
åren. Den ska bli trafiksäkrare och
stabilare. Etapp ett, som inleds nästa år, koncentreras till södra delen
mellan Sunne och Kil.
Vissa plankorsningar tas bort, signaler och bommar sätts upp samt
att kurvor rätas ut. Trafikverket,
Region Värmland, Värmlandstrafik
samt Sunne, Torsby och Kils kommuner står bakom.

Först i Norden
med trivselprogram
Sunne kommun är Nordens första
kommun med både trivselprogram
i grundskolan och nu även ”Trivselpatrullen” i alla förskolor. Gemenskapen och tryggheten har ökat
sedan trivselprogrammet infördes.
Målsättningen är att ingen ska
behöva känna sig ensam eller åsidosatt i skolan.

Här har Integrationsenheten bjudit in
människor från Eritrea som befinner sig i
Sunne. En möjlighet för dem att knyta nya
kontakter.

Ny integrationsenhet

Hos integrationsenheten Vägvisaren kan nyanlända få hjälp och stöttning.Vägvisaren arbetar bland annat
med att hjälpa kommunens nyanSunnekalendern
lända med information, råd och
För mer information om vad som stöd samt att ta tillvara på nyanlänhänder i Sunne kommun kan das kompetenser.
du läsa mer på Sunnekalendern.
Kontaktpersoner:
www.sunne.se/kalender
Anna Folmer Söderberg
Telefon 0565-164 52
anna.folmer-soderberg@sunne.se
Sophie Janulf
Telefon 0565-161 66
sophie.janulf@sunne.se

Den största av de nya utbyggnaderna på Skäggeberg innehåller två nya klassrum.

Sunneskolor renoveras

Skäggebergsskolan i centrala Sunne
är under renovering. De nya utbyggnaderna tillför bland annat
klassrum, personalrum och fritidsverksamhet.
Elever och lärare ser fram emot att
skolan blir klar i december.
Det pågår även renovering av
skolorna i Svensby, Västra Ämtervik, Klätten, Stöpafors och Prästbol,
Östra Ämtervik.

Gunilla Ingemyr
ny ordförande
Samtliga personer på presidieposterna i fullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden i Sunne har bytts ut. Gunilla
Ingemyr (C) har valts till ny ordförande i kommunstyrelsen. Tobias
Eriksson (S) blir 2:e vice ordförande och oppositionsråd.
De ändrade politiska förutsättningarna beror på att partiet Hela
Sunne (HS) röstade emot S-budgeten. Socialdemokraterna bröt därmed sitt valtekniska samarbete med
HS, V och Mp. Alla lämnade frivilligt sina presidieposter utom
ordförande i kommunfullmäktige
Anders Broman, HS. Kommunfullmäktige valde ändå en ny ordförande – Karl-Johan Adolfsson (C).
Kommunstyrelsen ansåg att det ur
demokratisk synvinkel bör vara
någon från det styrande blocket C,
M och L, som ska sitta på ordförandeposten i fullmäktige. HS, V och
Mp reserverade sig mot beslutet
och har lämnat in en överklagan till
Förvaltningsrätten.

