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”Här finns bredd och rum för olikheter”

I augusti i år flyttade Jeanette Engqvist, 49, från Örebro till Sunne.
– Jag gillar småorter. Naturen och
skogen finns nära – samtidigt är det
lika nära till affärerna. Atmosfären i
centrala Sunne är fin och gemytlig.
Jag tror det spelar stor roll för allas
trivsel, för oss som bor här och för
besökare, att värna om den unika
småstadsprägeln och inte försöka bli
lik storstaden.
Jeanette är ursprungligen från Norge,
men har bott i Sverige i 16 år. Närmast
kommer hon från Örebro, där familjen
bodde en bit ut på landsbygden.
Tidigare levde Jeanette sju år med
sin familj i Centralasien så hon har
något att jämföra med.
– För mig är det därför härligt att
Sunne inte är så långt från Norge. Det
är bara 2,5 timmar från Nittedal där jag
växte upp och även ifrån Oslo där vår
äldsta dotter nu studerar och bor, säger
Jeanette Engqvist.
Orsaken till att Jeanette hamnade i
Sunne är att hennes man Lukas jobbar
som lärare på yrkeshögskolan Brobygrafiska.
– Han veckopendlade länge och nu
känns det bra att få börja leva mer
familjeliv igen. Vår son bor med
oss här i Sunne och går just nu på
Brobygrafiska, medan vår yngsta
dotter bor kvar i Örebro.
Jeanette jobbar som medicinsk
illustratör för läromedel och annan
medicinsk information i appar, tidskrifter och på webben.
Hon är också tidningsformgivare
för ett livsstilsmagasin för kvinnor som
kommer ut sex gånger om året och en
barntidning som ges ut fyra gånger/år.
Jeanette brinner också för sociala
företag, att kunna bidra till att människor får det bättre. Hon funderar

Jeanette Engqvist uppskattar att kunna ”intervallträna” i modellteckning i Sunne. Hon
gillar också utsikten över centrum från sitt hus som ligger på en höjd.

just nu en del kring hur hon kan
utveckla sitt jobb och kombinera det
med något friare som involverar fler
människor.
– Jag har behov av att uttrycka
min kreativitet och vill göra något
meningsfullt som kan bli bestående för
andra och för samhället. Hur det ska se
ut får vi se.
För att lära känna lite Sunnebor
bestämde sig Jeanette för att gå med i
Majorskorna.
– Det är ett nätverk av kvinnor som
driver företag. De ordnar utbildningar
och träffar som handlar om att utveckla
företagandet vilket jag tycker är jättebra. Där finns många trevliga, inspirerande kvinnor.
Generellt uppfattar hon Sunneborna
som generösa, öppna och välkomnande.
– En fantastisk, rolig överraskning för
mig och min man är att det finns krokiteckning i Sunne! Krokiteckning är
som intervallträning i modellteckning
– snabb koppling via synen till handen.

Det är nog inte så vanligt att det finns
kroki på en så liten ort.
Jeanette gillar att deras hus ligger på
en höjd, lite kuperat och backigt, med
utsikt över Sunne kyrka och centrum
och med skog i närheten.
– Det är härligt med backar efter 16
år på Närkesslätten.
Sunne är förknippat med kultur
och Jeanette har några saker hon är
extra nyfiken på.
– Jag måste besöka glaskonstnärerna Klenells glashytta. De gör imponerande saker! Sen tycker jag att det
är inspirerande att Diner 45 (en restaurang i Stöpafors) drar till sig så många
besökare tack vare sitt tydliga koncept.
Roligt med bilkulturen som finns här
också och att det finns ett stället som
Motorgården i Sunne. Jag tycker det
finns en bredd och rum för olikheter
här i Värmland och det tycker jag om.
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Strategisk
planering
av centrum
Storgatan i Sunne ska
göras om från anonym genomfartsled
till en insäljare av
Sunne.
Det omgestalningsprogram som tagits
fram av miljö, plan
och bygg ska först
beslutas om i kommunfullmäktige.
Om förslaget antas
blir det mer tydliga
och attraktiva entréer
in till tätorten.
Enheten för näringsliv & tillväxt
har dessutom och
nyligen tagit fram en
handelsstrategi för
Sunne centrum.
Ett långsiktigt tänk
som håller en förutbestämd linje ska
lägga grunden för
ett mer attraktivt,
sagolikt Sunne. Ett
centrum där invånare
och besökare trivs är
målet. Arbetet, när
alla beslut är på plats,
kommer att ta flera år
att genomföra.
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En av årets annonser
från Sunne...

Ny turistbyrå i biblioteket
Näringsliv & tillväxt har uppdraget
att organisera turistverksamheten i
Sunne kommun. En ny utredning finns
som underlag.
Turistbyrån blir en auktoriserad
InfoPoint, från 1 april 2017, när den
flyttar från Kolsnäs in till Sunne
bibliotek i centrum. Fram till dess
sköter kommunens enhet näringsliv &
tillväxt alla kontakter.
Visit Värmlands webbplats ska
dupliceras så att Sunne får samma
upplägg. Mer fokus ska läggas på digitalisering eftersom allt färre besöker
en turistbyrå fysiskt.
Sagolika Sunne ska användas
som varumärke i besöksnäringssammanhang.
Tossebergsklättens framtid ska utredas. Platsen är en viktig turistpärla
som har stor potential, men nytänk
behövs för att få snurr på verksamheten.
Foto: Håkan Larsson

Västanå teater i föreställningen Nils Holgersson i Berättarladan i Sunne.

Surr i Sunne
Sunne pekas ut som en av landets roligaste
kommuner – i nöjesindex 2016 som Fastighetsägarna tagit fram. Kanhända beror det på

4 Västanå teaters uppsättningar som ger oss en skatt av
magisk realism – barnen får del av den genom Unga Västanå
4 Alma Löv Museum – en nyskapande plats för både barn
och vuxna där kultur och berättande flyttar gränser
4 Sara Broos – filmaren som just nu hyllas för sin dokumentär
Speglingar med ord som ”En av årets bästa svenska filmer”
(Göteborgs-Posten), ”Hypnotiskt” (Gomorron, SVT),
++++ (Aftonbladets betyg)
4 Kristoffer Appelquist – ståuppkomikern som i dagarna
tävlar om priset Årets manliga humorprestation 2016
4 Kulturveckan med minst åtta dagar som är späckad av
spännande kulturupplevelser och utdelningen av Selma Lagerlöfs litteraturpris. I år gick priset till författaren Sara Stridsberg
4 Karin Broos med sina fascinerande målningar
4 Ingalena Klenell, spektakulär glaskonstnär som fått flera
kulturpriser under 2016
4 Göran Samuelssons Packmopedsturné där många av de
bästa svenska artisterna deltar varje sommar
4 Helene Tursten, kriminalförfattaren som håller spänningen
hög
4 Kulturskolan i Sunne som skolat många framgångsrika
musiker och dansare
4 Sunne bibliotek, mest besökta i länet, ritad av Gerth Wingård

Vi hade kunnat fortsätta listan… Kom istället
hit och upplev sagolika Sunne tillsammans
med oss. Du är varmt välkommen!
sunne.se | 0565-160 00 | kommun@sunne.se
facebook.com/sunnekommun

Brobygrafiskas framtida organisation ska utredas. Per Branzén,
yrkeshögskoleansvarig, får uppdraget
av kommunstyrelsen.
Branschen upplever Brobygrafiska
som ett grafiskt centrum för förpackningstryck och förpackningsutveckling inom tryck och fiberbaserade förpackningar. Genom olika EUprojekt har skolan utvecklats till en
nationell utvecklingsmiljö.
– Många elever från andra delar av
Sverige går på Brobygrafiska. Det
är bra för Sunne. Vi ska nu utreda
hur vi kan få in andra intressenter i
driften. Skolan har investeringsbehov
i teknisk utrustning och kompetens.
Kommunen har begränsad förmåga
och vi behöver tänka nytt för att klara
att hålla den höga nivån. Vi månar
om att verksamheten ska finnas
kvar och utvecklas i Sunne, säger
Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens
ordförande.

”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

