Lisas dröm om Fryksdalen blev sann
Lisa Irvall, 37, är Sunnebo sedan i somras.
- Jag bodde i London och Stockholm innan. Sedan jag var barn har jag haft en dröm om att bo i
Fryksdalen - för att det är så vackert här. Det är fantastiskt att vara tillbaka i Värmland! Nu bor jag på
en gammal idyllisk gård utanför Ivarsbjörke i Sunne tillsammans med min pojkvän.
Lisa Irvall är uppväxt i Karlstad och gick gymnasiet i Örebro innan det blev flytt till London och vår
huvudstad. Med åren blev längtan efter naturen allt starkare.
- Jag har varit på väg tillbaka till Värmland under flera år och när jag träffade min pojkvän från Sunne
gick flytten lite snabbare än jag kanske hade tänkt, säger Lisa.
Hon var trött på storstadsstressen, konsumtionen, jakten på pengar och de höga hyrorna som
minskade levnadsutrymmet.
- Jag ville ha något annat och det har jag fått! Sunne känns levande och det är enklare att umgås här.
Det bor många spännande och kreativa människor i bygden.
Hon upplever Sunneborna som öppna och välkomnande.
- Jag träffade flera nya vänner på kommunens inflyttarträff i september. Det var ett jättebra sätt att
knyta nya kontakter. Som nyinflyttad delar man ofta samma historia och samma dröm och det är lätt
att hitta beröringspunkter.
På den gamla gården är det utedass och elda i kaminen som gäller.
- Det är enkelt och mysigt, men innebär förstås också en del jobb för att hålla värmen.
Lisa och Andreas har två får som håller landskapet runt gården öppen - och tre katter.
- Nu får jag också chansen att odla och yoga mer. I vinter hoppas jag få åka skidor. Jag älskar snö och
blir glad av den!
Lisa frilansar som fotograf och är utbildad beteendevetare med steg-1 utbildning i psykoterapi. Hon
har precis tackat ja till ett jobb i Arvika inom psykiatrin i Landstinget i Värmland.
- Det ska bli spännande. Det tog lite tid att skaffa jobb, men de finns bara man är flexibel och ser nya
infallsvinklar.

