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Flyttade från storstaden till ”vackerheta”
Lisa och Jonas Nyberg Peldan var
trötta på trängsel och stress i Stockholm. När de fick köpa ICA-butiken
i Gräsmark kom chansen att följa
drömmen de burit på.
– Vi bidrar gärna till att få igång mottrenden att flytta från storstaden till
landsbygden. Många av våra vänner
vill göra samma sak, men jobben är
ofta ett hinder, säger Lisa.
Både Lisa och Jonas har under flera
år jobbat som butikschefer inom ICA.
Rottnahallen i Gräsmark är den första
butiken de själva äger.
– Vi har drömt om att få en egen
butik, så det känns jättebra. Utan att
vi visste det så köpte vi dessutom den
före detta ICA-butiken i Gräsmark som
bostadshus. Så nu är vi ICA-handlare i
Gräsmark i dubbel bemärkelse, skrattar
Jonas.
9-årige sonen Gordon har funnit sig
tillrätta i skolan, den ligger mitt emot
butiken, och hittat fritidsintressen som
skytte och alpin skidåkning.
– Gordon gillar skolan och den stora
skillnaden från hans förra i Stockholm
säger han själv är att ”här följer vi
trivselreglerna – vi pratar inte bara om
dem”. Det är ett gott betyg, säger Lisa.
Familjens enda anknytning till
Värmland är att Jonas, som är urstockholmare, hejar på Färjestad i ishockey
och att han hoppat backhoppning i
Sysslebäck som ung.
Lisa, som är uppväxt i Dalarna, tror
att hon ska ha tremänningar i Värmland
– som hon inte känner. Så Värmland är
en ny bekantskap för familjen.
– Det är fantastiskt vackert!
”Vackerheta” kallas det här. Det vill vi
få fler att upptäcka. Många sjöar och
fina skogar som vi gillar. Vi känner oss
dessutom så otroligt välkomna. Det

Lisa och Jonas Nyberg Peldan tröttnade på trängsel och stress i Stockholm. Nu
bor de och driver butik i Gräsmark, två mil nordväst om centralorten Sunne.
kom 200 personer på en välkomstfest
för oss, där den tidigare handlaren
samtidigt blev avtackad. Folk här i
Gräsmark är verkligen måna om sin
butik, säger Lisa.
De vill att Rottnahallen i Gräsmark
ska vara en mötesplats och knutpunkt.

– Vi vill engagera oss i bygdens
utveckling och göra Gräsmark mer
synligt. Vi vill ha skolprojekt och vi
tänker gå med och jobba i brandkåren
i byn. Det känns verkligen inspirerande
att vara här, säger Lisa och Jonas.

Hurra vi är olika-parad i Sunne på nationaldagen
Tänk dig ett långt, ringlande tåg av
människor genom Sunnes gator, där
alla som vill är med.
6 juni vill vi göra till allas dag under
namnet ”Hurra vi är olika”. En dag
för allas lika värde – för att vi tycker att
det är en tillgång med många intressen
och olikheter.
Föreningar, organisationer och
privatpersoner bjuds in att vara med
och skapa dagen.
Programmet 6 juni:
Kl 10.45 Samling på Teatertorget

Kl 11.00 Paraden går genom Sunnes
gator tillbaka till Teatertorget. Alla
som går med i tåget blir sedan publik
Kl 11.15-12.30 Utdelning av
utmärkelsen ”Årets ungdomstalanger i
Sunne” samt medborgarskapsceremoni
för nya svenskar. Underhållning.
Under dagen är butikerna öppna
och det pågår workshops utomhus.
Politikerna finns på plats i sitt åsiktstält
och vill prata med Sunneborna. Tanken
är att Sunne ska sjuda av aktivitet!
Dagen avslutas kl 15.00.
Välkommen!

Fart och fläkt i
sommar-Sunne
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Nybildat ungdomsråd i Sunne
Sunne kommuns nya ungdomsråd
vill arbeta för att Sunnes ungdomar ska
få mer inflytande.
– Vi ska utveckla förslag till
politikerna, kritisera och ge respons
på politiska beslut och överlag arbeta
med kommunens ungdomsfrågor. Det
handlar om allt ifrån samhällsfrågor,
exempelvis skolan, och demokratioch jämställdhetsfrågor, säger Emil
Johansson, ledamot i den nya styrelsen.
Sunnes nya ungdomsråd:
ordförande: Anton Svahn
vice ordförande: Adam Schelin
sekreterare: Johanna Stéen

kassör: Clara Ekblom Bergström
ledamöter: Julius Berg, Emil 		
Johansson, Anton Bengtsson
Suppleanter: Ivar Lidström, Richard
Magnusson
Ungdomsrådet bildar utskott som utvecklar idéer och förslag till styrelsen:
• Samhällsutskottet (samhällsfrågor
som skola, fritid, vägar)
• Demokratiutskottet (demokratifrågor, jämställdhetsfrågor, antimobbningsfrågor)
• Kommunikationsutskottet (kampanjfrågor, marknadsföring och
mediekontakter)

Förslag på ny kommunchef i Sunne

Arbetsgivaren
Sunne
kommun
föreslår att Berit Westergren, 56, blir
ny kommunchef i Sunne. Beslut tas på
kommunstyrelsen 14 april.
Kommunledningsgruppen och kommunstyrelsens presidium – Tobias
Eriksson (S), Gunilla Ingemyr(C) och
Björn Gillberg (HS) – som företräder
kommunstyrelsen i rekryteringsfrågor,
är eniga i förslaget.
Berit Westergren arbetar i Sunne
kommun sedan mars 2011.
Fram till 2014 var hon rektor på
Brobygrafiska och från juli 2014 fick
hon uppdraget som förvaltningschef för
bildningsförvaltningen.
Efter omorganisationen 1 januari 2015
är hon verksamhetschef för ungdomars

Sunne är en aktiv mötesplats. Här är
några exempel på det som händer och
alla som kommer hit i sommar:
27 juni, skideliten tävlar i
rullskidloppet Inge Bråthen Memorial.
23-25 juli träffar du Magnus Uggla,
Stiftelsen och Lasse Stefanz på
Fryksdalsdansen.
Till Sunne Trädgårdsmässa, 23-24
maj, i Rottneros park kommer Martin
Timell, Tareq Taylor och Plura Jonsson.
Sunne Jaktmässa 31 juli-1 augusti
gästas av Björn Ferry, Mikael Tornving
med flera.
Västanå teater spelar Lomjansguten
i Berättarladan hela sommaren med
premiär 20 juni.
Kulturveckan pågår 2-9 augusti med
Selma Lagerlöfs litteraturpris.
Stora arrangemang i sommarSunne: Hurra vi är olika-paraden 6
juni, SM i veterancykel och Pistol-SM,
båda 2-5 juli, Schack-SM 10-19 juli och
fotbollsturnering P16 med åtta nationer,
3-10 augusti.
Och det här är bara något av allt du kan
uppleva i Sunne. Fler arrangemang
hittar du på sunne.se och facebook.com/
sunnekommun.

Rullskidloppet Inge Bråthen Memorial
samlar skideliten i Sunne, 27 juni, och det
brukar komma ca 10 000 åskådare.

Åk tåg Sunne-Sthlm

Det går utmärkt att åka tåg SunneStockholm eller åt andra hållet över
dagen. Du är framme i Stockholm 8.39
när du tar 5.07-tåget från Sunne.
I Sunne är du framme 10.09 när du tar
6.25-tåget från Stockholm.

Berit Westergren kan bli Sunnes första
kommunchef som är kvinna.

och vuxnas lärande

Sunne bibliotek testar att hålla söndagsöppet kl 11-15 under tre månader, marsmaj. Försöket ska sedan utvärderas.
Ordinarie öppettider är vardagar kl 1018, lördagar kl 11-15.

