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”Sunneborna känns jordnära och äkta”

Caroline Bössfall, 30, fick jobb som
veterinär i Sunne i mars. I augusti
bestämde sig hon och familjen för
att köpa hus och slå ner bopålarna på
Höglundagatan i centrala Sunne. Där
trivs de.
– Jag hade jobbat på smådjurssjukhus
och ville prova att jobba med alla
djurslag och fick ett vikariat i Sunne,
som sedan blev en fast anställning.
Först bodde jag i lägenhet i Rottneros
och veckopendlade till Halmstad.
Ett halvårs veckopendling fick
räcka. Caroline trivdes med jobbet och
Sunne. Så hon och hennes man Bengt
bestämde sig för att flytta permanent
för att kunna leva familjeliv igen.
– Vi har ingen anknytning till Sunne,
men hade varit här på en kort semester.
Vi tyckte det var fint och varmare än i
Dala-Järna, där vi bodde då. Caroline
är uppväxt i Halmstad och jag i DalaJärna, berättar Bengt Bössfall, 56.
Bengts mamma pratade om Rottneros
park och Mårbacka – om kulturen i
Sunne. Så det var bilden de hade av sin
nya hemort.
– Sunne är verkligen en levande ort
som har mycket att erbjuda, trots
att det är litet. När vi skulle köpa hus
värderade vi att det är en aktiv plats där
det mesta finns, säger Caroline.
Bengt jobbar i Lillehammar, där han
renoverar järnvägssystem.
– I Norge är Sunne faktiskt mer känt
än jag upplever att det är i Dalarna.
Caroline och Bengt har tidigare varit
egna företagare och drivit café.
– Vi sätter stort värde på att bo på en
levande ort med många entreprenörer.
Det är jätteviktigt för oss att handla
lokalt och bidra till att de lokala
affärerna finns kvar. Butikerna i sin
tur bidrar till att föreningslivet kan
få sponsring och på så vis fungerar

Caroline och Bengt Bössfall med dottern Jill, 4, och valpen Jeeves, 4 månader.
föreningarna bättre. Det är en viktig
kedja i ett samhälle. Vi har kompisar
som har klädaffär i Rättvik och de
känner verkligen av att internethandeln
ökar liksom konkurrensen från de
större orterna.
Sunneborna upplever de som jordnära, chosefria och ärliga.
– Det finns en öppenhet som
vi uppskattar. Folk säger hej, är
intresserade och inbjudande på ett
enkelt och positivt sätt.
De har också sett flera bevis på
Sunnebornas hjälpsamhet.
– En butik hänvisar till en annan som
kan hjälpa till om de själva inte kan.
Eller tipsar om någon annan man kan
vända sig till som gör jobbet bättre.
Den hjälpsamheten är inte så vanlig –
vi har ju hunnit bo på ett antal ställen
– men härlig.
Dottern Jill är fyra år och född i

Uppsala, där Caroline studerade i fem
år. Familjen tycker att det finns mycket
att hitta på i Sunne, men att utbudet för
just 3-4-åringar är begränsat.
– Men Jill åker skidor och går på
ridlekis hos Sunne ryttarförening. Det
fungerar jättebra och är ett trevligt sätt
att lära känna människor på.
Det finns en katt i huset och familjen
har nyligen skaffat hund – den fyra
månader gamla borderterriern Jeeves.
– Jag tycker om djur – det är både
mitt jobb och min hobby. Nu blir det
hundkurser med Jeeves. Det ser jag
fram emot, säger Caroline.
Bengt är flygare och har hittat till
flygklubben i Sunne. De har också sett
att det finns en båtklubb – så kanske

fortsättning nästa sida....

Fira nationaldagen i Sunne
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Kom till Sunne och fira nationaldagen,
6 juni, tillsammans med oss!
Nationaldagen är en dag när vi stolt
visar upp vårt land och de värden vi
står för. Vad kan då passa bättre än att
manifestera öppenhet och mångfald –
Sunne tillsammans!
Vi gör 6 juni till en dag där alla kan
vara med och ha kul! Gå med i paraden,
vifta med flaggor, klappa takten, sjung...
oavsett vem du är. Paraden leds av
kulturskolan och startar kl 10.30 på
Mejeriängen. Alla som vill är välkomna
att gå med i tåget!
Firandet är på Teatertorget och pågår
kl 11-15. Ur programmet:
* Högtidstal av landshövding Kenneth
Johansson
*Kulturskolan spelar, sjunger och
dansar
* Utdelning av kulturstipendier
* Årets ungdomstalang utses

* Medborgarskapsceremoni
* Indiepopbandet Havet spelar
* Aktiviteter med GRYM, Megafon,
Barnen på Selma, med flera
* Kom och prata med Sunnes politiker
i ”åsikts-tältet”
Biblioteket är öppet kl 11-15:
– kl 13 iranska musiker sjunger och
spelar
– kl 14 ”Conzerto” med Clownen Raimondo, Teater Lila

Indiepopbandet Havet spelar cirka
kl 13.30 under nationaldagsfirandet
i Sunne. Karlstadbandet släpper sin
första singel 29 april.
Fortsättning En levande ort...
blir det en båt så småningom. Ett annat
intresse som Bengt har är amerikanska
bilar.
– Jag har hittat butiken USA bildelar
– som har minsta skruv man letar efter.
Helt fantastiskt! Jag har en Ford från
20-talet som vi reser en del med. Bilar
är kultur och design för mig. Det är
roligt att det finns ett intresse för detta
här på orten, tycker Bengt.
Visserligen gillar Caroline och Bengt
att resa, men i sommar stannar de
hemma i Sunne.
– Vi gillar trädgård och ska fixa med
den. Och så vill vi lära känna Sunne på
sommaren!

Spännande utbyte med Tanzania
SG/Södra Vikens naturbrukselever i
Sunne har ett spännande internationellt
utbyte med Arusha, Tanzania.
Eleverna besökte landet i november
för att studera hållbar utveckling på
global nivå med fokus på trädplantering.
Nu i april har Södra Viken fått besök av
studenterna från Arusha.
”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

Sunne Camping och sommarland
– ny turistattraktion i Sunne
Sunne får en ny turistattraktion – Sunne Camping och Sommarland. Det blir
en del av Grönklittsgruppens nya campingkedja Svenska Campingpärlor och
är den enskilt största nyetableringen i
Sunne på många år.
– Sunne är ett starkt och välkänt
turistmål i Sverige. Sunne Camping
och Sommarland är en pärla och blir
en helhetsupplevelse för hela familjen.
Förutom det fantastiska läget vid sjön
Fryken kommer högklassigt campingboende att kombineras med sprallig
vattenlek, bowling, golf, spa och
mängder av andra aktiviteter, säger
Mark Baljeu, vd för Grönklittsgruppen
som står bakom satsningen på Svenska
Campingpärlor.

Hastigheten sänks i tätorten

Den 1 juni sänks hastigheten i Sunne
tätort från 50 till 40 km/h. Där det är
30 km/h gäller samma hastighet även i
fortsättningen. .
– Vi anpassar hastigheten främst
av trafiksäkerhetsskäl. Sänkningen
minskar risken för dödsolyckor med
upp till 30 procent. Vi vill att människor
ska ha större chans att överleva om en
krock skulle inträffa, säger Mikael
Persson, planhandläggare i Sunne
kommun.
Några ytterligare effekter är att
trafikflödet förväntas bli jämnare vilket
är bra för både miljö och fordon samt

Förskola grön flagg-certifierad

Förskolan Hasselbol i Sunne är nu Grön
Flagg-certifierad.
”Håll Sverige Rent Grön Flagg”
innebär att barnen blir delaktiga i
hållbarhetsarbetet – samtidigt som
det arbetas med mål och riktlinjer
i läroplaner. Efter flagghissning på
förskolan firade barn och lärare med
sång, dans och masktårta!
Sunne är en aktiv mötesplats. Det blir
Hem- och trädgårdsdagar 4-5 juni och
Jaktmässa 5-6 augusti i Rottneros park.
2 juli är det rullskidlopp med skideliten
i Sunne centrum. Till Fryksdalsdansen,
28-30 juli, kommer bland andra Carola,
Takida, Samir & Viktor, Adrian Lux,
Jerry Williams Kulturveckan med
digert program är 7-14 augusti
Välkommen hit! Läs mer om alla
aktiviteter i kalendern på sunne.se

