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”Vi tycker det är jättebra här”

Susanna, 40, och Andreas Rafwelsäter,
37, flyttade från Sollentuna till
Västra Ämtervik i Sunne för drygt ett
år sedan med sina barn Tilda, 7, Nils, 5,
och Erik, 1,5 år.
– Vi har fått ökad livskvalitet och mer
pengar kvar i slutet av månaden. Tilda
går på ridskola och det hade vi inte haft
råd med i Sollentuna. Dessutom har vi
mer tid, säger Susanna.
Hon är jättenöjd över deras beslut att
flytta till Västra Ämtervik. Men det var
ett stort beslut att ta.
– Jag är uppväxt i Sollentuna och är
van att bo i en storstad. Men redan när
Tilda föddes pratade vi om att flytta till
Värmland när hon skulle börja skolan.
För lite drygt ett år sedan insåg vi att
det blivit dags…
Kopplingen till Värmland finns hos
Andreas som är uppväxt i Torsby, 3,5
mil norr om Sunne. I 15 år bodde han
i Uppsala och därefter Sollentuna. Han
ville gärna tillbaka till Värmland, sökte
jobb och fick det på Försäkringskassan
i Kil, några mil söder om Västra
Ämtervik.
– Vi fann sedan vårt hus på nätet.
Andreas åkte förbi det flera gånger
och sedan åkte vi och tittade på det
tillsammans. Jag blev förälskad direkt.
Det är betydligt större än radhuset i
Sollentuna, som vi nu har sålt.
De hade först tänkt bosätta sig i
Sunne tätort. Men huset med sjöutsikt
i Västra Ämtervik fick avgöra.
– Huset ligger centralt i byn, nära
stationen. Det är mysigt med tåget.
Det blir liv och rörelse och på det viset
känns det ändå som en mittpunkt. I
början saknade jag att kunna gå och
titta i affärer, eftersom jag gjorde det
ofta i Sollentuna. Men nu har jag vant
mig vid att planera istället.
Susanna är mammaledig, men har

Susanna Rafwelsäter kommer från Sollentuna, men bor nu i Västra Ämtervik med barnen Erik, Nils och Tilda. Pappa Andreas var på jobbet när bilden togs.

börjat hoppa in som timvikarie på tre
förskolor. Hon är barnskötare och vill
på sikt plugga vidare till förskollärare.
– Att jag var mammaledig gjorde nog
att det var lättare att bestämma sig för
att flytta.
Familjen upptar den mesta tiden
just nu. Susanna sjunger i kyrkokören
i Västra Ämtervik på sin fritid. För
barnen finns i stort sett alla aktiviteter
som de kan tänka sig. I just Västra
Ämtervik är det många som spelar
volleyboll och fotboll.

– Sunne är en positiv kommun
och det händer mycket. Vi kände oss
välkomna direkt och fick bra hjälp på
kommunen med barnomsorg. Allt gick
väldigt enkelt.
Det är inte alls så mycket barn på
förskolan som de varit vana.
– Det är jätteskillnad! Här är det
lugnt på ett helt annat sätt. Allting
känns mer hanterbart.
Och vad tycker barnen själva?
– Vi tycker att det är jättebra här!,
säger Tilda och Nils.

Knyt nya kontakter på After work

After work i Sunne vänder sig till
nyinflyttade och alla som bott/jobbat
länge i Sunne och är sugen på att träffa
nya människor. Ett perfekt tillfälle
att lättsamt träffa kollegor, vänner,
affärskontakter och utbyta idéer,
nätverka och mötas över bransch- och
generationsgränser.
Sunne kommun, projektet Fast Track

och Nordea bjuder på lite plockmat.
Musikvärd är Ina Forsberg från
Majestee of Sweden.
Plats Selma spa – lobbyn
Tid 16 maj kl 17.30-20.00
Anmälan senast 14 maj till
www.sunne.se/afterwork
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Ett litet smakprov på sånt som händer i
Sunne:
•
Lasse Stefanz
25 maj, Kolsnäsparken
• Vattenlandet i Sunne
öppet 14 juni-11 augusti 2013
• Rottneros park med Värmlands
största
lekpark
”Nils
Holgerssons äventyrspark”. Här
kan barnen klättra i piratskeppet,
åka piratflotte över dammen,
flyga på gåsen Akkas rygg,
hoppa studsmatta, åka elbilar och
mycket annat. Passar för barn upp
till ca 11 år
• Nils Holgersson med Västanå
teater, 22 juni till 7 september,
Berättarladan, Rottneros. Föreställningen har i år en längre
matpaus där publiken och
skådespelarna äter tillsammans.
Maten är specialkomponerad och
blir en del av upplevelsen. På
menyn står en mustig älgpanna
med smaker från Fryksdalen och
ett lokalt bakat skrädmjölsbröd.
Veg alternativ finns att beställa
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Nationella hästhoppningar
27-30 juni, Akka stadion
Lasse Stefanz
28 juni, Canis Lysvik
Eric Saade
3 juli, Vattenlandet i Sunne
Sean Banan
17 juli, Vattenlandet i Sunne
Trädgårdsfestivalen
13-14 juli, Rottneros park
Peter Carlsson & Blå Grodorna
13 juli, Rottneros park
Fryksdalsdansen
24-27 juli, Kolsnäsparken, med
Magnus Uggla, Louise Hoffsten,
Rolandz med Robert Gustafsson,
Pugh Rogefeldt och dansband
www.fryksdalsdansen.se
Kulturveckan i Sunne
4-11 augusti
www.kulturveckanisunne.se
Non-stopdans till Streaplers och
Fernandoz
9 augusti, Canis Lysvik

Succé för SunneTåget

Järnia och Jysk öppnar butiker i Sunne
I slutet av april 2013 öppnade Järnia
och Jysk butiker i Sunne.
Järnia finns på Storgatan i korsningen
Allégatan. Jysk finns i Möbelhusets före
detta lokaler intill E45:an.
Ett bra tillskott och komplement

till Sunnes övriga handel med cirka
100 butiker. Sunne kallas ”den lilla
orten med det stora utbudet” och den
benämningen stämmer allt bättre. Läs
notisen om SunneTåget som blivit en
stor succé tack vare bra shopping.
Nyhetsbrevet ”Nyfiken på Sunne”
berättar om det som är aktuellt och
händer i Sunne.
Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Vi ger ut tre-fyra nummer per år. Gå in registrera dig på
www.sunne.se/nyfiken

Första spadtaget för nya förskolan
Hasselbol togs i april. Det byggs
långsiktigt hållbart som passivhus och
förväntas stå inflyttningsklart under

våren 2014. 72 barn får plats på den nya
förskolan och några av dem var med
på invigningen. Totalt utökas antalet
förskoleplatser med 46 i Sunne.

SunneTåget har blivit en succé.
Fullsatt varje gång hittills. Specialtåget
går från Karlstad och Kil och är gratis.
Den som vill åka med SunneTåget
bokar sig på www.sunne.se/sunnetaget
när biljetterna släpps.
De kommande datumen för resorna
med SunneTåget är följande:
1 juni, 29 juni, 13 juli, 27 juli, 31
augusti, 28 september, 26 oktober, 30
november, 28 december.
Läs mer på www.sunne.se/sunnetaget
I Sunne hjälps olika arrangörer åt att
fixa trevliga aktiviteter för resenärerna.
Senast var temat ”barn och familj”.
Hajen Sune från Vattenlandet stod
på perrongen i Sunne och hälsade
alla välkomna med glada danssteg.
Ansiktsmålning pågick på tåget samt
senare även på biblioteket. Det bjöds
också på ponnyridning, matiné och en
teaterföreställning av elever på Broby
Grafiskas estetiska program.
Shopping är annars det SunneTågets
resenärer gärna ägnar sig åt.

