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”Sunne är ett skönt ställe att bo på”

Johan Larsson, 30, och Fanny Nygren, 28, bor i huset ”Där fram” i
Östanbjörke, en mil utanför centrala
Sunne.
– Vi trivs jättebra, folk är så
trevliga. Här finns mycket kultur och
historia och det händer alltid något
för den som vill. Vi uppskattar också
lugnet och naturen. I framtiden vill vi
gärna ha barn och här känns det tryggt
och bra att växa upp.
Johan gick på naturbruksgymnasiet
Södra Viken, 2001-2004, innan han
startade det egna företaget Johan
Larsson Skogsservice AB.
– Jag växte upp i Deje i Värmland,
men mina föräldrar är båda från byn
Mallbacken i Sunne, där vi tillbringade
mycket tid. Där trivdes jag som bäst,
säger Johan, som tycker att Sunne var
ett enkelt val för honom.
Johan och Fanny bodde tillsammans
centralt i Sunne i fem år. Under den
perioden studerade Fanny programmet
Förpackningsdesigner på Brobygrafiska. Efter skolan fick hon jobb på
Miller Graphics i Sunne.
Åmål var platsen för Fannys uppväxt.
– Jag bor, liksom Johan, hellre här,
inte minst för att det är så vackert.
Sunne ligger bra till geografiskt och allt
vi behöver finns.
När de tänker på framtiden så tycker
de att det är viktigt att kommunen
satsar på skolan.
– Kvalitet i undervisningen är
viktigt. Sunne har även ett bra
företagsklimat, där folk ställer upp
och underlättar för varandra. Det ser
jag som väldigt positivt, säger Johan.
Johan och Fanny gifte sig i augusti
2014 i Lysviks kyrka. I juli köpte de
huset i Östanbjörke.
– Det var inte riktigt rätt tidpunkt för
husköp, men eftersom vi ville ha det så

Fanny Nygren och Johan Larsson njuter av lantlivet med sina katter i huset ”Där
Fram” i Östanbjörke.
kunde vi inte vänta. Vi fick en hektisk
tid i somras, skrattar de.
Huset är deras stora fritidsintresse
och de har byggt en carport på gården.
– Vi gillar att greja hemma och så
gillar vi att träna. Johan föredrar orientering och jag löpning, säger Fanny.
På gården finns idag tre katter –
ragdoll och sibirisk katt. De planerar att
bli månskensbönder så småningom.
– Vi vill ha några utedjur, kanske 2-3
köttdjur, höns och några grisar.
Fannys största intresse är att leta saker

på loppis och Blocket och renovera
möbler. Det 200 kvadratmeter stora
huset fylls allt eftersom.
– Jag köper allt begagnat, målar och
slipar. Jag gillar att ge sakerna nytt liv
och skapa något unikt!
De tycker att Sunnes landsbygd är
levande med en härlig blandning av
generationer.
– Det vore roligt om ännu fler ser
fördelarna med en mindre plats. Här är
verkligen inte dött – det är skönt, säger
Johan och Fanny.

Nyhetsbrevet ”Nyfiken på Sunne” berättar om det som
är aktuellt och händer i Sunne. Vi ger ut tre-fyra nummer
per år. Vill du prenumerera? Gå in registrera dig på
www.sunne.se/nyfiken

Hurra vi är olika-parad i Sunne på nationaldagen
Nationaldagen i Sunne firades för allas
lika värde. En härligt lång parad,
underhållning av Diamond Dogs,
Johan Gustavsson, Gylleby folksingers,

medborgarskapsceremoni, utdelning av
utmärkelser, tal av Barbro Westerholm
och en massa barnaktiviteter. En
Foto Mattias Edwall Kungahuset.se
hyllning till vårt fina, fria Sverige.
Prinsparet Carl Philip och Sofia besöker
Mårbacka 26 augusti.

Carl Philip och Sofia
besöker Mårbacka
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Årets omtänkare i Sunne: Sophie Janulf
och Lina Börjesson som startade Facebookforumet ”Med hjärtat i Sunne”.

Sunne kommuns ungdomstalanger 2015:
Emma Olsson, Josefin Nilsson, Alma
Lindahl Johansson, Wilma Kyrk, Sanna
Eriksson, Emil Johansson, Selena van
der Horst, Cecilia Appelquist. Saknas på
bilden gör Love Persson och Anton Swahn.
med Tobias Eriksson, kommunstyrelsens
ordförande i Sunne

På Sunne kommuns Café Megafon, i
samverkan med ungdomsprojektet GRYM,
Studieförbundet vuxenskolan och Rädda
barnen, ordnades massor av roliga
barnaktiviteter på nationaldagen.

Gylleby Folksingers.

Prinsparet Carl Philip och Sofia, tillika
hertigparet av Värmland, besöker
Sunne, 26 augusti. Värmlandsbesöket
är deras första officiella besök som
gifta. Vi hälsar varmt välkommen
till Mårbacka, Selma Lagerlöfs hem,
dit även allmänheten bjuds in till
underhållning och fika i samband med
prinsparets besök.

Hyllning av nya medborgarna Somsri
Det Udom och Svetlana Bergman. Barbro
Westerholm höll högtidstalet. Tobias Eriksson, ks ordförande, delade ut priset.

Sunne kommun fick in ett förslag från
några Sunnebor som ville ha en centralt
placerad cykelpump.
Nu är förslaget förverkligat för allas
vår miljö och hälsans skull.
Cykelpumpen är till för att cyklister
i Sunne och finns vid Resecentrum
på Järnvägsgatan, till vänster om
biljettautomaten.
Sunne är en aktiv mötesplats.
Sommarens arrangemang hittar du i
kalendern på sunne.se och på facebook.
com/sunnekommun. Välkommen hit!

Berit Westergren blir första kvinna att bli
kommunchef i Sunne. Hon börjar jobbet
1 september.

Svenskt näringslivs årliga mätning
av företagsklimatet visar att Sunne
kommun fortsätter toppa rankingen
i Värmland. Rankingen i jämförelse
med övriga kommuner i landet
presenteras längre fram.
– Nu ska vi analysera svaren och
jobba vidare med det som företagen vill
se utveckling i, säger Kristina Lundberg
näringslivsutvecklare i Sunne kommun,
glad över att Sunne behåller ledartröjan.

