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På samma gata 102 mil söderut

En av de saker Bengt Grahn gillar allra
mest med Sunne är cyklingen. Eller
som han säger: Kanelen är bara 10
minuter bort om den skulle vara slut
just som man ska göra äppelkaka.
Råvaran till den, äpplena, hör till det
Lena Grahn värdesätter med flytten till
Sunne.
– Att kunna odla lite mer och ha
fruktträd, både äpplen och kanske
körsbär, säger hon längtansfullt.
För en månad sedan flyttade de till
Sunne från Moskosel i Arvidsjaur
kommun. Byn som ligger vid
Europaväg 45, varför de skämtsamt
brukar säga att de bor på samma gata
Bengt och Lena Grahn flyttade med familjen till Sunne för en månad sedan. Han, som
nu. Men 102 mil söderut.
Att de hamnade i Sunne var ingen grundade företaget Tentipi i Moskosel i Arvidsjaurs kommun, har köpt uthyrningsföretaget
tillfällighet. De köpte ett hus i Skägge- Tentipi i Sunne. Sedan de tog över har en liten produktion för tälten också startats.
berg för några år sedan, men väntade
med flytten tills yngsta dottern Tilde som kommer strategiskt klokt.
det de har sett av Sunneborna hittills är
skulle börja i högstadiet, som hon har
– Delaktighet är det viktigaste när positivt. Dessutom har de vänner sedan
gjort i höst.
man måste vidta åtgärder. Det går inte tidigare, som bor i Sunne.
Bengt Grahn startade en gång i att köra över folk, då kör man bort dem.
– Vi ser också fram emot att hela
tiden det framgångsrika företaget
I Sunne njuter de av närheten. familjen ska få ett rikt socialt liv, säger
Tentipi hemma i Moskosel. När ett Att kunna cykla till affären och att ha Lena Grahn.
uthyrningsföretag för Tentipi startade i kulturupplevelser på närmare håll.
Sunne skapades en koppling till orten,
– Västanå Teater är jättehäftig, Fakta:
och när han köpte uthyrningsföretaget utropar båda samtidigt.
Namn: Bengt, 54 år, Lena, 56 år, Joni
och involverade det i moderbolaget
Lena gillar också att det finns så 16 år och Tilde 13 år
Tentipi stärktes den ytterligare.
många gamla hus bevarade i Sunne, och Bor:
Skäggebergsvägen,
Sunne.
Nu jobbar både Bengt och Lena vid kullerstensbeläggningen på Långgatan. Flyttade från: Moskosel, Arvidsjaur.
företaget i Sunne, där man bland annat Tycker om det lite pittoreska med Gillar mest: Att det är cykelavstånd
har lager och marknadsavdelning.
samhället.
till det mesta och det gynnsammare
Större delen av produktionen är kvar
Det var också hon som hittade huset odlingsklimatet
i Moskosel, för där finns personalen på Skäggebergsvägen i Sunne för några
som kan jobbet. Men i övrigt är år sedan. Det som nu är bostad till
rekrytering ett problem i det området, familjen, men som hon också har andra Nyhetsbrevet ”Nyfiken på Sunne”
där avfolkningen är stark och servicen planer för.
berättar om det som är aktuellt
har försvunnit.
– Det är ett stort hus, så säger och händer i Sunne. Vi ger ut treNu har de flyttat till ett område där kommunen ja så kanske jag startar ett fyra num-mer per år. Vill
du
den utvecklingen går lite långsammare, Bed & Breakfast, berättar Lena.
prenumerera? Gå in registrera dig på
och Bengt Grahn hoppas att Sunne
Än så länge har de haft fullt upp www.sunne.se/nyfiken
kommun sköter de besparingsbehov med att komma till rätta i huset, men

Sunne kommun på Facebook

Den 23 augusti i år lanserade Sunne
kommun sin officiella Facebooksida.
Drygt 1 000 personer har gillat den så
här långt.
www.facebook.com/sunnekommun
är ett forum där kommunen på ett enkelt
sätt kan ta del av åsikter och svara på
frågor. Det ger också nya möjligheter att
nå många på kort tid med information,
upplysningar och viktiga besked om
händelser i vardagen.

Ett exempel på den snabba informationsspridningen via Facebook, är när
prover visade att vattnet i Gräsmark
var otjänligt. Tack vare alla ”gillare” på
Facebook kunde vi redan samma dag, en
lördag, snabbt nå ut med informationen
och svara på frågor. Lika snabbt kunde
vi sedan ge besked om att vattnet var
tjänligt igen.
Gå gärna in och gilla oss!

Sunne Sverige-tvåa i företagsservice
Sunne hamnar två i Sverige när
företagen betygsätter den service de får
av kommunen i en undersökning som
har genomförts av Sveriges Kommuner
och Landsting.
Det är företagare som haft med
kommunen att göra i konkreta
myndighetsärenden under 2012 som
ingått i undersökningen. De har svarat
på frågor om bemötande, kompetens,
information, tillgänglighet, rättssäkerhet
och effektivitet.
Sunne kommun fick 79 poäng i nöjd-

kund-index där maxpoängen är 100. Det
betyder att Sunne kommun är näst bäst i
Sverige på god myndighetsutövning av
tillstånd och tillsynsärenden.
Vinnaren är Ovanåker på 81 poäng.
Filipstad finns på tredje plats med 78
poäng.
Undersökningen
genomförs
av
Sveriges Kommuner och Landsting för
att hjälpa kommunerna till ett bättre
företagsklimat.
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Mötesplats för ökad trygghet
Trygghetscenter Sunne är ett samarbete mellan Polisen i Värmland och
Sunne kommun med syfte att göra
Sunne ännu tryggare för invånare och
företagare.
På centret, som ligger på Storgatan
45, ska polisen och personer från
kommunens
myndigheter
finns
tillgängliga.
Under invigningen i början av oktober
sa länspolismästare Dan Persson och
kommunstyrelsens ordförande i Sunne,
Ola Persson, att det är en stor dag när
samarbetet, som har planerats i ett par
år, nu kan komma igång.
Trygghetscenter är en värmländsk

modell och sedan tidigare finns det i
Karlstad. Sunne får det andra centret.
Och det är Dan Persson glad för,
eftersom han tror mycket på lösningen
som innebär en naturlig mötesplats
mellan människor och myndigheter.
Polisen Sten-Åke ”Stisse” Skyllkvist är en av dem som jobbar på
Trygghetscenter Sunne.
Övriga som finns på centret är Gun-Britt
Pettersson som är säkerhetssamordnare,
Erik Asplund, alkoholhandläggare, Lars
Stiernelöf, ungdomssamordnare och
räddningschefen Lennart Edvardsson alla jobbar på Sunne kommun.

”Halv åtta hos mig” i Sunne
30 personer har anmält sig och deltar
i Sunnevarianten på tv-programmet
”Halv åtta hos mig” som startar den 10
november. Syftet är att skapa nya möten
mellan människor.
– Det är fantastiskt roligt att så många
vill vara med. Vi har lottat ihop sju
grupper - totalt 30 personer - som nu
ska umgås hemma hos varandra under

fyra vinterkvällar. Värden för kvällen
bjuder på en enklare middag, säger
Anna Blomquist, tillväxtstrateg i Sunne
kommun.
Den första inbjudan samordnar
och skickar ”Ett öppnare Värmlandprojektet”, där kommunen medverkar,
ut till deltagarna. Övriga tre datum
bestämmer deltagarna själva i gruppen,

130 miljoner satsas på
värmländsk skogsindustri
En rekordstor satsning görs på den
värmländska skogsindustrin
Värmland satsar på att bli en
kompetensnod för utveckling av
skogsbaserad bioekonomi nationellt
och internationellt.
Totalt satsar Vinnova och regionala
medfinansiärer 130 miljoner kronor
under tio år.
Pengarna ska användas till forskning,
utveckling och kommersialisering
av nya skogsindustriella produkter
och tjänster, men också till att öka
effektiviteten i basindustrin och det
värmländska innovationssystemet

Forskning om
skogspromenader
På Sundsbergs motionsområde har det
en tid funnits en ”Well beeing trail” –
den enda av sitt slag i Sverige. Utmed
en fem kilometer lång led har det
suttit nio tavlor med information och
övningar som nu ska ge svar på varför
vi mår så bra av skogspromenader.
Den finska forskaren Eira-Maija
Savonen från skogsforskningsinstitutet
i Parkano har initierat denna studie
och skapandet av Well being trails
i internationella projektet ”Forest
Project – network of densely wooded
regions in Europe”.
Well being-leder startade i Finland
för några år sedan och under projektet
har det skapats en i varje övrigt
samarbetsland – Sverige, Luxemburg
och Frankrike.
Nu är vi nyfikna på vilka faktiska
effekter skogspromenader visar sig ha
på människans välbefinnande.
men senast 23 mars 2014 ska alla ha
varit hemma hos varandra.
”Halv åtta hos mig” i Sunne avslutas
med en aktivitet där alla grupper
träffas tillsammans för att ytterligare
vidga bekantskapskretsen. De som
anmält sig är 25-67 år – 7 män och 23
kvinnor.
– Vi vill skapa nya sätt att mötas
på och underlätta möjligheten att
stifta nya bekantskaper. Vi betonar
det enkla när det gäller matlagningen.
”Halv åtta” i Sunne ska vara utan andra
krav än att ha trevligt tillsammans.

