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– Här är inte folk rädda för att vara kreativa

Martin Simonsson, 28, är en van
”flyttfågel”. Lund, Oslo, sedan Asien
i flera omgångar. Nu är han tillbaka i
Sunne för att rota sig.
– Jag känner igen mig här – i sättet att
vara och i naturen. Jag älskar Sunnes
sjöar, att fiska eller bara sitta vid ett
skogstjärn. Här är verkligen vackrast!,
tycker Martin Simonsson.
Efter gymnasiet på Broby Grafiska
i Sunne studerade han medie- och
kommunikationsvetenskap och danska
i Lund i tre år. Under den tiden var han
också politiskt aktiv i vänsterrörelsen.
Därpå blev det jobb ett år på en
förskola i Oslo.
Så lockades Martin av Indien, där
han under 3 ½ år designade och sålde
smycken.
– Jag bodde 6-8 månader om
året i Asien där jag letade sten och
anlitade smeder till att göra smycken
av mina olika designer. På sommaren
befann jag mig i Europa och sålde
mina kollektioner på olika mässor och
tillställningar.
Efter kringflackandet är han redo
att slå sig ner och forma sin tillvaro
i Sunne. Han bor tillsammans med
tre vänner i ett hus i Fasterud, Östra
Ämtervik. Kompisarna har också återupptäckt Sunne.
– Det känns härligt att vara här

Martin Simonsson, 28, har levt utomlands under flera år, men är tillbaka i Sunne för att
rota sig. – Nu ser jag verkligen alla fördelar med Sunne. Jag har hittat hem.

– det är så lite motstånd, vilket är
otroligt skönt. Jag märker inte att jag
saknar nånting. Det känns som att det
bara finns möjligheter och folk är inte
rädda för att vara kreativa här.
Han har fått jobb som administratör
och marknadsförare på Västanå teater.
– Det känns så inspirerande. Nu
fyller jag vardagen med sånt som jag
älskar både på jobbet och fritiden.
Enda problemet är att det är svårt att få

Sunnetåget från Karlstad och Kil kör vidare
Sunnetåget, som startade 2013, har
blivit en succé. Specialtåget för ett
nöjes- och shoppingbesök i Sunne går
från Karlstad och Kil och är gratis.
Den som vill åka med SunneTåget
bokar sig på www.sunne.se/sunnetaget
Tåget är i stort sett fullsatt varje gång.
Datumen för resorna med Sunnetåget

är följande under 2014: 1 mars, 29
mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 26 juli,
30 augusti, 27 september, 25 oktober,
29 november.
Företagen i Sunne samverkar genom
föreningen SKUTT, där kommunen
finns med, för att göra arrangemang
som exempelvis Sunnetåget möjliga.

in allt jag vill göra.
På fritiden handlar det mestadels
om innebandy, fiske, gitarr och
sång. Martin är också intresserad av
samhällsfrågor och vill vara med och
påverka. På vilket sätt får utkristallisera
sig med tiden.
– För mig var det bra att åka iväg för
att få perspektiv. Nu ser jag verkligen
alla fördelar med Sunne. Det känns
som jag har hittat hem.

Nyhetsbrevet ”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

Barn- och ungdomskulturfestival 2014

Sunne kommun anordnar för tredje
gången en Nordisk Barn- och
ungdomskulturfestival, den 28-29
oktober 2014. Temat är ”Digitala spår
2.0”.
Professor John Holden, Universitetet
i London och Ove Sernheden, Göteborgs Universitet kommer och berättar
om ungas kulturvanor. Katti Hoflin,
känd från bland annat ”Tv för unga”,
är moderator. Härliga dans- och
teaterföreställningar blir det också!

Sunne Jaktmässa pågår 8-9 augusti 2014 i Rottneros park. Då fylls parken med kända
artister, jägare, hundar och mat. Mer information och biljetter finns på Sunne Jaktmässas
webbplats: http://sunnejaktmassa.se/
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Sunne Jaktmässa i Rottneros park

Den 8-9 augusti 2014 är det premiär
för Sunne Jaktmässa. Då fylls
Rottneros park i Sunne med kända
artister, jägare, hundar och mat.
Kalle Moraeus lagar viltkött.
Sveriges toppolitiker finns på plats
för att diskutera med besökarna. Och
på scenen står några av Sveriges mest
folkkära artister som Babben Larsson
och Brolle.
Förutom hund-, jakt- och matintresserade ska mässan ha något för
hela familjen.
Självklart kommer det att pratas
kaliber, viltkött och hundar, och du kan

testa den senaste utrustningen.
Christina Bengtsson, officer och
världsmästarinna i en av de mest mentalt
krävande sporterna, precisionsskytte, är
med oss.
Mässan erbjuder ännu mycket mer,
som underhållning, debatt och kända
namn som Steffo Törnquist, Sofia
Rågenklint från SVT:s Djursjukhuset
och Jeppe Stridh från Hundkoll.
Så även om du inte är jaktintresserad
väntar många fina upplevelser – inte
minst platsen Rottneros park. Många
spännande utställare kommer. också.

”Med hjärtat i Sunne” gör underverk
”Med hjärtat i Sunne” är ett ideellt
nätverk där medmänsklighet och
generositet en självklarhet.
Sunnetjejerna Sophie Drugge och
Lina Börjesson startade sitt initiativ
som en Facebookgrupp tillsammans
med Amanda Ooms under 2013.
Gruppen ”Med hjärtat i Sunne” står
för de mänskliga rättigheterna och alla
människors lika värde.
– Vi vill tillsammans utveckla Sunne
kommun till en ännu bättre plats att
bo och leva på. Det kan handla om
insamling av kläder och förnödenheter
till behövande, skapa möjligheter till
mänskliga möten och ökad gemenskap
eller hitta på roliga aktiviteter för både
barn och vuxna, säger tjejerna.

De vill vara skillnaden mellan att stå
ensam med sin tillvaro, och känslan
av att det faktiskt finns några andra
människor som utan tvekan kan säga:

Sunne har Värmlands bästa företagsklimat. På näringslivsområdet i
kommunen arrangeras mängder av
aktiviteter och utbildningar. Vill du
kontinuerligt se vad som händer kan
du prenumerera på deras nyhetsbrev.
Ta kontakt med näringslivsenheten på
ideum@sunne.se eller 0565-155 00.
Jag håller på dig! Jag kanske kan
hjälpa dig?
– Vi vill bevisa att ensam inte alls
är starkast!
Alla som vill dela med sig av sin
tid, kunskap eller resurser, eller helt
enkelt göra ett ställningstagande och
föra budskapet vidare, är välkommen
i gruppen.
Gruppens allra första aktivitet var
att samla in kläder, skor och mat till
asylsökande flyktingar som bor på
Rottneros värdshus. Fredagsfika för
alla är det på anläggningen varje vecka
och medlemmar i gruppen ordnar
egenorganiserad svenskundervisning
för
flyktingarna.
På
söndagar
umgås kvinnor från Sunne med
andra nationaliteter, både från
flyktingsförläggning och ortsbor, för
att lära känna varandra.Kurs i arabiska
är också igång, matlagningskvällar
med mera.
– Vår vision är att alla i Sunne
kommun ska ha tillräckligt av allt
och känna gemenskap med andra
människor. Alla ska också ha möjlighet
till en meningsfull tillvaro och kunna
känna trygghet och glädje i vardagen.
Vill du komma i kontakt med
gruppen finns den på Facebook: ”Med
hjärtat i Sunne - tillsammans hjälper
vi varann” eller Lina 070-320 7714,
Sophie 070-655 6965 eller e-post
hjartat@gmail.com

