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Sammanfattning

Sunne kommun har under hösten 2007 och våren 2008 gjort en ortsanalys
som en del i det kommande arbetet med en fördjupning av översiktsplanen
för tätorten. Arbetet har utförts i samarbete med medborgarna, dels genom
fokusgrupper dels genom stormöte. Fokusgrupperna utgör organisationer
av olika slag. Övriga medborgare har haft möjlighet att tycka till om Sunne
under stormötet i april 2008.
Analysen har resulterat i detta dokument, som är en sammanställning av
allt som framkommit om Sunnes geografi, befolkning, näringsliv, historia,
stadsstruktur, grönstruktur och folkliv. Fokusgruppernas synpunkter och
det som framkom under stormötet redovisas separat under rubriken
”Kommentarer om Sunnes...”.

Inledning
Syfte

Syftet med ortsanalysen är att genom tidig dialog med allmänhet,
organisationer och brukare av Sunne tätort skapa ett brett, väl förankrat
planeringsunderlag för den fortsatta planeringen med fördjupning av
översiktsplanen tätorten.
Vad är ortsanalys
En ortsanalys är inte en plan för hur en ort skall utvecklas. Ortsanalys är
ett sätt – en process – att systematisera och sammanställa kunskaper från
olika källor (tjänstemän, organisationer, företag, föreningar, allmänhet m
m) till en helhet. Ortsanalysen skapar en gemensam nulägesbeskrivning
av hur en ort är och uppfattas av sina brukare. Ortsanalysen bygger på
helhetstänkande och dialog och kan ge ändrade perspektiv på hur man ser
på sin ort, förståelse för andras bild, vad som är bra, dåligt, unikt, och vad
man skall ta fasta på i den fortsatta planeringen
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Enligt Boverket är en ortsanalys ”en systematisering av kunskap för att
förstå en orts historia, dess aktuella situation och förutsättningar samt dess
utveckling¬smöjligheter”. Ortsanalysen beskriver stadens form som ett
resultat av en historisk process där både övergripande samhällsutveckling
och lokala initiativ och drivkrafter har medverkat till stadens utveckling.
Ortsanalysprocessen resulterar i ett dokument där processen och
sakkunskaper som framkommit från olika håll redovisas öppet.
Ortsanalysens relation till den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort
Ortsanalysen kommer att användas som ett av flera planeringsunderlag för
den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort. Genom att ortsanalysen
har tagits fram i en bred dialog med olika aktörer i kommunen finns goda
förutsättningar att i slutändan skapa en väl förankrad plan för tätortens
fortsatta utveckling.

Metod
Hur har vi jobbat – processen
Arbetet med ortsanalysen påbörjades under hösten 2007 och avslutas
under våren 2008.
Arbetet har bedrivits i projektform där en projektledning planerat och
delegerat arbete till en arbetsgrupp. Arbetet har lagts upp i tre huvudskeden;
faktainsamling (tjänstemän), faktainsamling & dialog (allmänhet), samt
bearbetning och redigering.
Faktamaterial har inledningsvis inhämtats av tjänstemännen i arbetsgruppen
utifrån en struktur som är hämtad från en norsk analysmetod – stedsanalyse.
De sakområden som arbetats utifrån och som också redovisas i detta
dokument är:
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• Geografi, näringsliv och befolkning
• Historia
• Landskap & grönstruktur
• Huvudstrukturer och funktioner
• Trafik
• Folkliv
Arbetsgruppens tjänstemän har haft ansvar för var sin del av de
ovanstående sakområdena baserat på deras enskilda kompetensområde.
När en kunskapsbas tagits fram har frågor formulerats utifrån dessa vilka
legat till grund för nästa steg i processen.
Faktainsamling och dialog med allmänheten har genomförts dels i sk
fokusgrupper och dels genom ett stormöte. Fokusgrupperna som valts ut
som representativa för delar av befolkningen i Sunne är:
• Idrottsföreningar
• Handikappsorganisationer
• Pensionärsorganisationer
• Kyrkliga samfund
Urvalet av fokusgrupper baseras på en relativt bred bas av människor i
befintliga organisationer med mer eller mindre tydliga intresseområden.
Genom att organisationsstrukturen finns är det lättare att nå ut och
fånga in synpunkter än t ex genom mer löst sammansatta grupperingar i
samhället, vilka istället givits möjlighet att lämna synpunkter vid stormötet.
Ett brev har skickats ut till fokusgruppernas representanter och följts
upp med telefonsamtal, med inbjudan till ett möte med arbetsgruppens
representanter. Minnesanteckningar har förts under mötena. Extra fokus
har i arbetet lagts på ungdomarna.

Ett stormöte har därefter hållits den 24 april i Sparbankssalen där 42
deltagare närvarade. Processen har över tiden bevakats av pressen
genom presskonferenser samt reportage i tidningarna, samt kungörelser
satts in vid t ex stormötet.
Fokusgruppernas synpunkter samt synpunkterna från stormötet redovisas
separat från tjänstemännens nulägesbild i ortsanalysen.
Under våren 2008 genomförs, av SCB, en medborgarintervju. 1000
medborgare får möjlighet att besvara frågorna. Detta år har Sunne
kommun valt att lägga till ett antal specialutformade frågor. Resultatet av
undersökningen kommer att redovisas i mitten av juni 2008.

Tjänstemannagrupp
Ortsanalysen har tagits fram genom en projektorganisation bestående av
tjänstemän vid Sunne kommun samt SWECO i Karlstad.
Projektledningen har bestått av Rolph Johnsson och Tomas Almgren,
Sunne kommun och Daniel Nordholm, SWECO i Karlstad.
En arbetsgrupp har bestått av Rolph Johnsson, Tomas Almgren, Conny
Johansson, Reine Flodin, Einar Jörgensen, Dagmar Nilsson, Kristina
Rebane, Catharina Rosenkvist, Marie Ståhl från Sunne kommun.
Daniel Nordholm, Cecilia Alte (Stefan Jonsson, Karin Manner) SWECO i
Karlstad.
Susanna Björklöf, bebyggelseantikvarie, Arvika.
En politisk styrgrupp har lett arbetet under processen och fått kontinuerliga
avstämningar. Den politiska styrgruppen har bestått av KSAu samt Mbn
beredning.
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Geografi, näringsliv och befolkning
Sunnes geografi

Sunne kommun ligger mitt i Värmland, ca 7 mil norr om Karlstad och inte
så långt från den norska gränsen. Sunne centralort ligger mitt i kommunen i
det natursköna Fryksdalen. Sunne tätort har goda väg- och tågförbindelser.
Väster om tätorten går E45 som binder samman Sunne med Karlstad
och i förlängningen Göteborg. Järnvägen förbinder Sunne med Torsby,
Karlstad och vidare mot Stockholm och Göteborg. Järnvägen skapar bra
förutsättningar inför framtidens gods- och persontrafik, då kraven på ett
miljötänkande troligen kommer att öka.
Bebyggelsen i Sunne består huvudsakligen av villabebyggelse, men något
tätare och högre bebyggelse finns i de centrala delarna. Det är också i
centrum som funktionerna, så som service, boende och arbetsplatser,
finns blandade. I utkanten av staden, vid Mellan Fryken och vid järnvägen
ligger de större industriområdena. Sunnes huvudsakliga delområden är
Leran, Åmberg, Hea, Brårud, Torvnäs, Klockaregården, Skäggeberg och
centrum. Genom tätorten skär Frykensundet, som förbinder Övre Fryken
med Mellan Fryken. Sundet utgör både en tillgång i stadsmiljön och en
barriär. Detsamma gäller för järnvägen. Landskapet runt om Sunne är
mycket naturskönt och bjuder på många vyer över vatten.

Kommentarer om Sunnes geografi:
”Sunnes geografiska läge är vackert, nära vatten, nära Norge, lagom
långt från Karlstad och en naturlig knytpunkt. Vi har allt runt om kring
oss.”
”Nackdelar med Sunnes geografiska läge är att det är långt till östra
Sverige och Stockholm, tätorten delas av vatten, det är dimmigt ”

Befolkning
Befolkningen har minskat genom åren till att stanna runt dagens ca 13 600
invånare. Sunne har i sin vision ett uttalat mål om att vända trenden och
istället växa till 15 000 invånare. Sunne tätort utgör centralort i kommunen
och är med sina ca 5000 invånare kommunens största tätort. Övriga större
orter är Västra och Östra Ämtervik, Lysvik, Uddheden samt Rottneros.

Kommentarer om Sunnes befolkning
”Sunnes befolkning behöver växa inom hela kommunen.”
”Befolkningen behöver växa för att öka kommunens inkomster, möjliggöra
investeringar, byar och näringar måste kunna leva”

Näringsliv
Sunne har ett bra näringslivsklimat och rankas ofta mycket högt, 2007
hamnade Sunne på en hedrande 16:e plats. Sunnes näringsliv är
mångfasetterat, med mängder av små och medelstora företag. Företagen i
Sunne är ovanligt duktiga på att samarbeta, även de som konkurrerar. Det
största företaget är Tetra Pak med 400 anställda, därefter kommer Nolato.
Det finns en stor efterfrågan på industritomter i Sunne.
Sunne har tagit fram en strategi med målet att göra Sunne så sagolikt
som möjligt. Begreppet ”Sagolika Sunne” står för: berättartradition,
spetskompetens och livskvalitet. Syftet är att skapa goda förutsättningar
för att öka befolkningen och skapa ett gott klimat för medarbetare,
företagare och medborgare. Sunne har och kommer även i framtiden att
satsa på spetskompetens inom olika områden ex. den grafiska branschen
och turism med Selma Spa+, Sunne vattenland och skidanläggningen Ski
Sunne. Årligen övernattar/besöker ca 358 000 personer per år Sunne.
Bygden har historiskt befolkats av småbrukare och hantverkare som
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arbetsvandrade. De näringsgrenar som flest idag arbetar inom är tillverkning
och utvinning efter det kommer handel och kommunikation. En annan stor
gren inom kommunen, som för de flesta kommuner, är vård och omsorg.
Jord- och skogsbruket är fortfarande viktiga näringar. Förvärvsfrekvensen i
åldersspannet 20-64 år är 77 % medan genomsnittet i Värmlands län är 74
% och i riket är 76 % (baserat på 2005 års siffror). Fler än riksgenomsnittet
har gymnasial utbildning medan färre har eftergymnasial utbildning.
Arbetslösheten ligger i linje med riksgenomsnittet dock har Sunne något
högre arbetslöshet bland åldrarna 20-24 år. Sunne utgör en del i en större
arbetsmarknad vilket innebär att folk pendlar in och ut från kommunen. Det
är fler som pendlar ut från kommunen än in.

Kommentarer om Sunnes näringsliv
”Företagarna Sunne har i ett öppet brev till kommunen och vägverket
belyst hur viktigt det ät att förbättra Sunnes infrastruktur. Detta är något
som de anser vara av vikt för både näringsliv och boendemiljöer. ”
”Oro för att systembolaget flyttar.”

Turtätheten med buss och tåg är idag för dåliga för att skapa ett
fullgott alternativ pendlingsalternativ till bilen. För att skapa goda
pendlingsförutsättningar med tåg och buss krävs en regelbunden turtäthet
och att det ex. finns bra pendelparkering och bra gång- och cykelnät.
Sunne har ett bra näringslivsklimat och flera starka varumärken så som
BrobyGrafiska utbildning, Miller Graphics Scandinavia, Nolato Sunne AB,
Rottneros Bruk AB, Selma Spa+, Sunne vattenland, Sunne Ski, Selma
Lagerlöf och Tetra Pak. Det är viktigt att detta bevaras och utvecklas för att
kommunen ska behålla sin tätposition.
För att klara av att växa till 15 000 invånare behöver framförallt
inflyttningsnettot öka för att uppväga det negativa födelsenettot. Genom
att skapa attraktiva boendemiljöer med bra service lokalt samt goda
pendlingsmöjligheter och fler arbetstillfällen kan folka lockas att flytta till
Sunne.
Sunne bör utnyttja närheten till vatten, vilket är en kvalitet som många
efterfrågar.

”En saluhall där småföretag kan hyra in sig är önskvärd.”
”Sunnes centrum behöver utvecklas och vara attraktivt även i framtiden.”

Slutsatser
Sunnes centrala läge i länet och goda kommunikationer skapar goda
förutsättningar för att vara en attraktiv ort att bosätta sig och verka i.
Sunnes småskalighet och natur utgör viktiga delar i arbetet med Sunnes
varumärke. Att utveckla orten samtidigt som dessa värden behålls är viktigt
inför framtiden.
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Historia
Geografi

Sunne ligger vid sundet mellan Frykensjöarna. Utan att närmare gå
in på hur jordskorpan bildats och formats under årmiljonerna, kan här
kort konstateras att Fryksdalen utgörs av en spricka i jordskorpan.
Det cirka tre kilometer tjocka istäcket under den senaste istiden, och
processerna när och efter att det smälte för 10 000 år sedan, har skapat
dagens naturgeografiska förhållanden. Innan jordskorpan fjädrat tillbaka
efter isens tyngd, låg mycket av det som i dag är land under vatten.
Efterhand som marken höjde sig fick sjön sin nuvarande utsträckning,
vilket den i grova drag haft sedan cirka 4000 år tillbaka. Området ingår
i det Transskandinaviska granit- och porfyrbältet, och de dominerande
bergarterna är gnejs och diabas. Landskapet är kuperat och präglas av
höglänta områden genomskurna av sprickliknade dalar med vattendrag
och slättland. Jordarterna domineras av morän, och tunt jordtäcke eller
berg i dagen på höjderna, omväxlat med lera och finmo i dalgångarna.
Här, som på alla andra ställen, har klimatet varierat över årtusendena, och
därmed även flora och fauna och människors levnadsbetingelser. Även
i historisk tid har klimatet fluktuerat, men i stora drag kan man utgå ifrån
att landskapstypen och väderförhållanden varit jämförbara med dagens.
Vattnen, för transporter och som kraftkälla, skogen, som råvara, bränsle och
byggnadsmaterial, har jämte den odlingsbara marken utgjort hörnstenarna
för ekonomin i dessa bygder in i modern tid.
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Landskapet i Fryksdalen präglas av sjön, skogen, slätten och höjderna, vilket i sin tur har
skapat förutsättningar för den lokala ekonomin genom transportmöjligheter, energiråvaror
och odlingsmark, samt i modern tid även turism. Bilden används med tillstånd av Fernlöfs
pappershandel i Sunne.

Förhistorisk tid
Det finns jämförelsevis lite material och kunskap om människors liv i Värmland
i förhistorisk tid. Förhållanden från landsdelar som är mer utforskade i detta
avseende är inte alltid applicerbara, eftersom skilda landskap skapar olika
förutsättningar till utkomst. De äldsta kända boplatserna i Värmland, som
återfinns vid Torsby och Hagfors, är omkring 9000 år gamla. Man kan med
fog anta att det då fanns människor även i trakten runt Sunne. Topografi
och klimat skilde sig väsentligt från dagens, inte minst i det att Fryken
fortfarande var en del av Storvänern, med avsevärt högre vattenyta än
idag. Förmodligen levde människor i små grupper, och livnärde sig på jakt
och fiske.

ortsanalys för sunne tätort
Från Sunne finns fornlämningar och lösfynd som visar på mänsklig aktivitet
och boplatser ända från stenåldern. I och med en utveckling av jordbruket
under yngre stenålder och bronsålder blev människor bofasta i högre grad
än tidigare. Jordbruket som bedrevs var extensivt och arealkrävande. Detta
innebar att en och samma gård ofta flyttades inom en begränsad yta över tid
för att ligga i anslutning till den för tillfället utnyttjade åkermarken. Spår från
detta tidiga jordbruk är fossil åkermark och röjningsrösen. I Östra Ingersby
i Sunne socken finns ett område med röjningsrösen som är runt 3000 år
gamla. Jordbruket i Sunnebygden har alltså pågått åtminstone sedan denna
tid. Från bronsålder finns också flera gravrösen längs Frykens stränder.
På Torvnäsområdet finns spår efter boplatser från yngre bronsåldern,
daterade till 800-1000 f Kr, såväl som från järnålder, daterade till 400-200
f Kr. Det finns även järnåldersgravar i form av högar på flera ställen längs
sjöns stränder, bland annat vid Kolsnäsudden. Generellt i Skandinavien
fick boskapsskötseln större betydelse på bekostnad av markbruket under
yngre bronsålder. Huruvida detta gäller även för Sunne är inte känt. Rön på
senare år tyder dock på att det funnits sätrar med betesdrift i Sunnetrakten
åtminstone sedan yngre järnålder. Fäbodkulturen, som bestått ända in på
1900-talet, har alltså mycket lång kontinuitet i dessa trakter.

Mot nyare tid
Historiskt sett har transporter på vattenleder haft mycket stor betydelse, och
vatten fungerat sammanbindande snarare än avskiljande. Sjön med sundet
är det grundläggande incitamentet för det så småningom mångfunktionella
område som utvecklats till orten Sunne. Det är troligt att läget gjort det till en
mötesplats och nod långt innan kyrkan lokaliserades dit, vilket antagligen
skedde på 1200-talet. Bebyggelsen har växt fram organiskt, utifrån
gynnsamma förutsättningar. Gårdar och bybildningar belägna i anslutning
till odlingsbar mark förbands med vägsträckningar som gick från gård till
gård. Serier av mer trafikerade sträckningar fick karaktär av landsväg,
och på vissa håll nyanlades även sådana. Tätorten Sunne på västsidan

sundet föregicks av att vissa funktioner som skjutsstation, tingsställe och
marknad etablerades vid vägskälen och längs lederna mot brostället och
kyrkan. Från väster och norr kom vägarna in över Åmberg och fortsatte
ner till Skäggeberg. Vid Lerbrobacken, där de sammanstrålade med vägen
från söder, fanns avtaget mot sundet. Dessa gamla vägsträckningar är
ännu existerande eller skönjbara i stadsplanen. Vid sundet finns bron
belagd första gången 1645, men den är sannolikt betydligt tidigare. Från
hemmanet Norra Åmberg avyttrades mark till komministerboställe i slutet
på 1600-talet, och på heden i närheten gick de årliga marknaderna av
stapeln. Det i sin tur gjorde det sannolikt till en naturlig plats för ett tingshus
1831. Gästgivargård med skjutsställe på Skäggeberg fanns med säkerhet
redan från slutet av 1600-talet.
På 1600-talet inleddes den 250 år långa järnbruksepoken i Fryksdalen.
Bruken hade stor påverkan på traktens ekonomi, kultur och samhällsbildning.
De innebar industrialisering och yrkesspecialisering, men också många
möjligheter till bisysslor och inkomster för den jordbrukande befolkningen.
Stora effektiviseringar av jordbruket under 1700- och 1800-talen frigjorde
arbetskraft som fick söka försörjning på annat vis. Samtidigt ökade
befolkningen ganska kraftigt vilket drev på utvecklingen från självhushåll
mot ökad specialisering och urbanisering. På 1810-talet blir detta tydligt
i Sunne i och med att hantverkare började slå sig ner i Åmbergsbacken.
Redan vid den tiden fanns också planer på att anlägga en fabriksköping i
Sunne, vilket dock inte genomfördes i någon organiserad form. Den första
industriella verksamheten i Sunne, ett garveri, anlades vid Lerälven på
1820-talet.
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barnmorska, veterinär, kronofogde, banker, apotek och postexpedition
inrättades. Ångbåtarna, som började trafikera Frykensjöarna vid 1800-talets
mitt, med vidare förbindelse via järnvägen mellan Frykstad och Klarälven,
medförde en radikal rationalisering av transporterna till och från bygden.
Handlarna i Sunne byggde bryggor och faktorier i sundet. Under perioden
skapade nya metoder för järnframställning internationell konkurrens som
ledde till den så kallade bruksdöden i Sverige. I Fryksdalen lades alla
järnbruk ner mellan 1830 och 1884. Samtidigt ökade skogen i betydelse
som råvara till byggnadsvirke och pappersframställning. Det var dock långt
ifrån en fullständig kompensation. De stora omställningarna i kombination
med missväxt och lågkonjunkturer ledde till att många människor valde
eller nödgades emigrera.

Historiska kartor över Skaggeberg 1780 och 1852.

Ett samhälle tar form
Att tätorten Sunne börjar ta form vid denna tid är alltså en följd av ett
samhälle i omdaning. En växelverkan mellan rådande omständigheter
och lagstiftning drev på utvecklingen. Avskaffandet av skråväsendet och
införandet av näringsfrihet är ett par exempel som återspeglas i Sunne
genom en ökad etablering av hantverk och handel längs landsvägarna på
Skäggeberg och Åmberg vid mitten av 1800-talet. Utvecklingen av den
statliga och lokala administrationen ledde till att skola, provincialläkare,
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Sockenstugan till vänster var en viktig administrativ byggnad i det unga samhället Sunne.
Där hölls bland annat både skola och bankverksamhet. Byggnaden revs på 1960-talet.
Den gamla kyrkan brann 1886. Den nya kyrkan, ritad av Adrian Petersson, stod färdig ett
par år senare. Den är delvis uppförd på gamla murar men betydligt utökad, och är en av
Värmlands största kyrkor. Foto: Joh. Westling.
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fanns åtskilliga bryggor knutna till olika verksamheter. 1905 bildades Sunne
municipalsamhälle, vilket innebar en högre grad av reglering och service.

Vy över Rottneros bruk med herrgården i fonden, runt sekelskiftet 1900. Rottneros
överlevde bruksdöden genom att lägga om driften till pappersmassa. Brukens betydelse
för ekonomi, kultur och samhällsbildning i Värmland kan knappast överskattas.

Sekelskifte
Runt 1890 var bebyggelsen i Sunne fortfarande relativt utspridd. Slottet och
dess närmaste omgivningar utgjorde en central plats, liksom klungor av
bebyggelse på nuvarande Älvgatan vid Lerälvens norra krökar, Korsvägen
vid Lerbrobacken, Skäggebergssluttningen, Långgatan och Åmbergsvägen.
Kyrkan var nyligen återuppförd efter branden och på östra sidan sundet
hade Sundsvikssågen etablerat sig. Den utökade religionsfriheten hade
också gjort avtryck i det framväxande Sunne med Missionshuset som den
första i en rad av frikyrkor. I Åmbergsbacken byggdes sjukstuga och skola.
Orten var förbunden med yttervärlden via telefon och telegraf, och tidning
med visst lokalt material distribuerades. Den fasta handeln hade medfört
att marknaderna på Hea minskat i betydelse och ersatts av torghandel
nere vid sundet. Fram till sekelskiftet ökade befolkningen kraftigt och
bebyggelsen förtätades. Flera industrier grundades och samhället fick
elektricitet med försörjning från Rottneros. En ny svängbro över sundet
underlättade sjöfarten. Orten var mycket beroende av båttrafiken, och det

Historiska kartor 1885 och 1893
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Vy från kyrkan på 1890-talet. Bron utgjorde ett hinder för sjöfarten ända tills 1898 då det
byggdes en ny svängbro. Till höger i bild syns Sundsvikssågen, som växte fram som en
viktig industri vid en här tiden. På andra sidan bron ligger torget och bebyggelseklungan
runt Slottet som från att det uppfördes runt 1850 kom att utgöra en mycket central byggnad
på orten. Den vita byggnaden mitt i bild är järnhandeln som ingick i en samling handelsoch hantverkshus på Långgatan.

Storgatan mot öster på i början av 1900-talet. Foto:H Westling.
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Ångbåtarna var viktiga för både person- och godstrafiken. Handelsbodarna
lade upp lager inför vintrarna, när trafiken riskerade att ligga ner, och
förbindelserna med omvärlden försvårades på grund av isen. Detta vykort
som visar lossning vid Sundsviks brygga, skickades 1903.

I början av 1900-talet förtätades bebyggelsen, och orten försågs med elektricitet. Brofästet
till den blivande järnvägsbron till höger i bild. I det lilla huset intill förvarades brandkårens
utrustning. Allén mot lantegendomen Älvkullen i bakgrunden. Foto: Herm. Westling.

ortsanalys för sunne tätort

Storgatan i början av 1900-talet. Gyllnerska huset, Sparbanken och Slottet
var alla centrala byggnader.

Montage, bilderna antagligen tagna runt 1920. Bebyggelsen utvecklas på Klockargården.
Byggnaden med två frontespiser till höger i bild är hotellet som tillhörde Sundsvikssågen. Det
figurerar i Göran Tunströms verk. Tvärsöver ligger det så kallade Haga/Ramströmshuset.
Lägg märke till höhässjorna på ängen nedanför Långgatan på andra sidan sundet. Till
höger om den tar en tätare bebyggelse vid, runt bryggeriet och upp i Åmbergsbacken.

1910- och 1920 tal
Under det följande decenniet fick Sunne vatten och avlopp. I och med
att järnvägen mellan Kil och Torsby öppnades 1911-14 började den
säsongsberoende båttrafiken minska i betydelse. På 1910-talet gjorde
även bilar och bussar sitt inträde och gatorna stensattes. På mossen
väster om järnvägsstationen, där man tidigare tippat sopor, anlades så
småningom en park. Bebyggelsen präglades av fristående trähus i upp
till tre våningar, och gårdar med gårdshus och grönska. Funktionerna var
blandade med hantverk, handel och industri i samma område, och ofta
i samma byggnader, som bostäder. Näringslivet bestod av en mångfald
av små och medelstora företag. På huvudgatorna öppnade biografer, och
neråt nuvarande Kolsvik fanns en folkpark. 1920 bröt sig samhället ur
Sunne landskommun och blev köping. Ett par år senare byggdes Folkets
Hus vid nuvarande korsningen mellan Storgatan och Långgatan. Bussoch biltrafiken fick genomslag, verkstäder, garage och bensintappar blev
nya inslag i stadsbilden. I det följande utvecklades både handel, industri,
turism och föreningsliv. Några större, murade och putsade byggnader gav
tätorten en mer stadsmässig karaktär.

Förenings- och frikyrkolivet har en starkt tradition i Sunne, och representeras av flera olika
byggnader. Här Betel vid Lerälvens norra krökar.
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1930-, 1940 och 1950 tal
Företag etablerades och villaområden började ta form på områden utanför
den egentliga köpingen. Det var dags för utvidgning. Skäggeberg och
Åmberg inkorporerades med köpingen 1936, och 1940 även Leran med
Sundsberg. På Klockaregården stod en ny realskolebyggnad färdig 1936,
samma år som skolan förstatligades. 1939 invigdes det monumentala
tingshuset på Leran. Från 1942 flankerades det av ett nytt kommunhus för
Sunne landskommun. Idrottsplats förlades till Kolsvik och en ny Folkpark
invigdes på Kolsnäs 1945. Åren under fyrtiotalets första hälft präglades av
andra världskriget. I och med närheten till det ockuperade Norge var många
soldater förlagda till Sunne. Byggandet var inte så omfattande under dessa
år, och trångboddheten var på många håll stor.
Stationshusen längs Kil-Fryksdalen järnväg ritades av Yngve Rasmussen i Göteborg.
Alla är olika men har ett gemensamt formspråk. Sunnes pustade stationshus uppfördes
1913. På denna bild från 1920-talet påstås stins Sundén hasta till sina plikter.

Under perioden tillkom ett antal murade och pustade byggnader som gav centrum en mer
stadsmässig prägel. Gles villabebyggelse syns på Leran, medan Skäggebergssluttningen
var fortfarande lantlig. Förlag: Rob. Hansson, Sunne.
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Utvecklingen under femtiotalet avspeglas i flera byggnader; bland annat
en ny bro över sundet, telefonstation på Långgatan, sparbank och bibliotek
på Storgatan, polis och folktandvård på Kvarngatan och en ny skola på
Skäggeberg. Även bostadsstandarden förbättrades. Moderna hyreshus
uppfördes intill grönområdet på Nytorget och villabebyggelsen utvecklades.
Turismen ökade, inte minst i Gösta Berlings fotspår, men näringslivet i
övrigt var inte särskilt expansivt. Vid kommunalreformen 1952 slogs Sunne
landskommun ihop med Östra och Västra Ämtervik, och bildade Stora
Sunne landskommun, som dock inte fördes samman med Sunne köping
förrän 1963.
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Vy över kyrkan och Klockaregården runt 1930. Gamla skolan till höger i bild finns ännu
kvar. Foto: Oscar Bladh.

Sunne centrums skeva kvartersformer och vindlade gatunät med brutna siktlinjer bidrar
till ortens speciella karaktär. Storgatan på 1940-talet, med Sandins café. Hultska husets
trädgård till vänster.

På 1930-talet började bostadsbebyggelsen breda ut sig över Skäggeberg. Bilismen ökade
i betydelse och torget och längs infartsvägarna etablerades bensinmackar. Hartmans
kotförlag AB, Uppsala. Bilden används med tillstånd av Eine Lagercrantz.

Det nya tingshuset och kommunalhuset på 1940-talet. Tingshuset ritades av länsarkitekt
Conny Nyquist. Leran inkorporerades med köpingen 1940. Foto: B Göransson, Karlstad.
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Flygvy över Klockaregården, antagligen runt 1950. Samrealskolan i förgrunden.
Bebyggelsen i bostadsområdet förtätas alltmer. Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed.
Den nya låg- och mellanstadieskolan på Skäggeberg invigdes 1956. Bygganadet av
moderna hyreshus tog också fart på 1950-talet, och trångboddheten tacklades med hjälp
av statliga bostadssubventioner. Bostadsstandarden förbättrades radikalt för många.
Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed.

Flygvy antagligen 1956. Telehuset är på plats, bibliotekshuset är under färdigställande,
men det nya sparbankshuset är ännu inte påbörjat. Den gamla kvartersstrukturen är ännu
intakt. Foto: Oscar Bladh.
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På femtiotalet uppfördes ett antal fina tidstypiska offentliga
byggnader i Sunne. Telehuset på Långgatan invigdes 1955.
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1960-, 1970 och 1980 tal
I spåren av en stark konjunktur förändrades Sunne, liksom många andra
svenska orter, under 1960- och 1970-talen av trafikomläggningar, rivningar,
ny centrumbebyggelse och externa industriområden. Nyttotrafiken på Fryken
upphörde och Fryksdalsbanans överlevnad var hotad. Under perioden
fortgick centraliseringen av offentliga institutioner och administration.
Lysvik och Gräsmark införlivades med Sunne kommun 1971. Statliga
räntesubventioner och höjd levnadsstandard medförde ett omfattande
bostadsbyggande, inte minst i form av egna hem. Nya villaområden växte
fram på Klockargården, Skäggeberg och Åmberg

Flygfoto från mitten av 50-talet. leran och Sundsberg i förgrunden. Foto:Oscar Bladh.

Transporterna dominerades av bilar och infrastrukturen både i och runt
orten anpassades till detta. I centrum var omdaningen drastisk när det
tidigare gyttriga gatunätet omvandlades för att underlätta trafikflödet. Många
byggnader revs och kvartersmark ombildades till gatumark. Storgatan blev
genomfartsled med en ny sträckning över Mejeriängen och vidare upp
över Skäggeberg. Där anslöt den till den nya länsvägen. När den invigdes
1976 innebar det att en stor mängd trafik leddes förbi Sunne centrum.
Dagligvaruhandeln förändrades i och med snabbköpen, som inom ett par
decennier i princip konkurrerade ut specialbutikerna. Affärsbyggnader,
som Cityhuset, Handelsbanken och Konsum, uppfördes i de rivnas ställe.
På andra sidan sundet gjordes stora ingrepp i miljön runt kyrkan.
Klockarbostad, sockenstuga, prästgård och arrendearbetarbostad
revs, samtidigt som kyrkogården utvidgades mot söder och den gamla
landsvägssträckningen drogs om. Ett nytt församlingshem uppfördes 1964
och en ny prästgård 1970. Strax norrut fylldes sundet, utanför den 1963
nedlagda Sundsvikssågen, ut till ett nytt markområde.

Så här kunde det se ut på Kolnäsbadet på 1950-talet. Kolnäsområdet utvecklades kraftigt
under de följande decennierna.

Det lokala näringslivet fick ett uppsving genom några betydelsefulla
företagsetableringar under 1960- och 1970-talen. Störande verksamheter
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separerades alltmer till industriområden i ortens utkanter. I Skäggeberg
växte industriområdet längs Norrgårdsgatan fram under 60-talet, med
både nya företag och sådana som flyttade dit från mer centrala lägen. Den
utvecklingen fortsatte i det nyanlagda industriområdet på Brårud under
1970-talet.
Då byggdes även Folkparksområdet och den tidigare enkla campingen
på Kolsnäs ut och moderniserades med stugor, husvagnsuppställning,
bassänger, minigolf och butik. Längre söderut anlades en riktig golfbana.
Hotell Selma Lagerlöf, från 1982 och Life center, från 1991, med utsikt över
Fryken och skyltläge vid riksvägen vittnar 1980-talets högkonjunktur.
Storgatan, troligtvis runt 1960, med Hotell Nilssons trädgård till vänster. Posten har flyttat
in i det nyligen uppförda bibliotekshuset.

Ekonomiska kartan från 1966.
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Värdshuset Gösta Berling och Sagabiografen i korsningen mellan Långgatan och
Storgatan på 1960-talet.Bild: AB Grafisk Konst.
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Torget, antagligen runt 1980. Till höger sparbankshuset som uppfördes 1956, till vänster
bibliotekshuset med postkontor från samma år. Foto: Jan Schützer.

Interiör med utsikt från det år 1964 uppförda församlingshemmet.

Selma Lagerlöf-komplexen är viktiga komponenter i Sunnes profilering mot turism och
hälsa.
Från 1960-talet utökades service och aktiviteter vid den tidigare enkla campingen på
Kolsnäs.
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Lagerlöfsparken, med Cityhuset från 1960-talet i fonden.

Flygvy från 1970-talet. Lägg märke till barkstationen på det utfyllda området i sundet vid
gamla Sundsvikssågen. Bild: Harry Lange.

Stadsplan i förändring, 1970-tal. Storgatan har fått sin nya sträckning; den tidigare bakgatan
förbi Mejeriängen har blivit huvudgata och genomfartsled. På östra sidan sundet är den
nya utfarten ännu inte anlagd. Foto: Harry Samuelsson.
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Flygvy över Kolnäs camping på 1970-talet. Bild: Harry Lange.
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Karaktäristik
Sunne präglas av sin organiska framväxt. De gamla vägsträckningarna;
nuvarande Ekebyvägen – Långgatan - Åmbergsvägen, samt Höglundagatan
- Skäggebergsvägen - Kvarngatan – Teatertorget – Storgatan utgör
samhällets stomme. Bebyggelsen grupperade sig ursprungligen längs den,
och har sedan förgrenat sig vidare. Ökad reglering och vissa hårdhänta
ingrepp till trots har större delen av det nuvarande gatunätet ett tydligt
förhållande till denna stomme, och konvergerar genom den till bron över
sundet.

Flygvy mot norr, 1970-tal. Gränserna mellan tätort och landsbygd är distinkt, men samhället
breder ut sig med etablering av industri på Brårud. Foto Harry Samuelsson.

1990-tal till nutid
Även efter 1990-talets ekonomiska nedgång domineras Sunnes näringsliv
av små och medelstora företag. Etableringen av förpackningsindustri och
traditionerna inom den grafiska branschen förvaltas i utbildningsprogram
på gymnasie-, KY- och högskolenivå. I övrigt syns en ökad profilering inom
hälsa, turism, evenemang och kultur. De goda tiderna under 2000-talet har
medfört ett förändringstryck och i och runt Sunne pågår eller planeras olika
byggprojekt.

Jämte detta spelar naturliga faktorer som vattendrag, strandlinje, berg, dal,
slätt och sumpmark stora roller i stadsplanen. Lerälven har stor betydelse
för Sunnes struktur, och är en viktig nyckel till historien. Den slingrar sig fram
en aning oöverskådligt, och den utgör ett enastående visuellt fascinerande
och rumsskapande element. Trots att orten Sunne är starkt förknippad med
Fryken och sundet, är sjön inte alltid visuellt eller fysiskt särskilt åtkomligt.
Från sluttningarna erbjuds spektakulära vyer, men nere i centrum är det på
många håll svårt att nå fram till strandkanten. Få förbindelser över vattnet,
avsaknad av destinationer, ”återvändsgränder” och privat, skymd eller
på annat sätt otillgänglig strandlinje dämpar upplevelsen av Sunne som
sjöstad.
Gränsen mellan själva tätorten och omgivande land är åt de flesta håll distinkt.
Samhället har samtidigt förtätats, sanerats och expanderat. Detta innebär att
bebyggelsen i de mest centrala delarna och längs det ursprungliga stråken
uppvisar den största blandningen både beträffande ålder, och historiska
och nutida funktioner. Detta är avtagande med årsringarna och avståndet
till de gamla vägsträckningarna. Kvartersformerna är typiskt skevare och
byggnadernas placering på tomterna mer orgelbunden i kärnan än längre
ut. Ju senare ett område utvecklats desto mer syns av ordnad planläggning
och funktionsseparering. Sedan 1960-talet är markanvändningen i varje
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nytt område i princip exklusiv; som bostäder på Norra Åmberg, industri på
Brårud och rekreation på Kolsnäs.
Med ett antal undantag är byggnaderna i Sunne fristående. Genomblickar
och glimtar av kvarterens inre, gårdar, trädgårdar och uthus är betydelsefulla
för upplevelsen av gaturummet. Byggnadsbeståndet präglas av stor variation
inom ganska snäva ramar av liten skala, traditionella byggnadsformer,
material och färgsättningar. Alla epoker från 1800-talets mitt till i dag,
och många olika typer av byggnader finns representerade. Alla utgör
pusselbitar i bilden av Sunne, som blir mest tydlig där byggnaderna behållit
sin ursprungliga karaktär. Det varierade, personliga, och pragmatiska tillhör
de mest utmärkande kvaliteterna i Sunne, och med några undantag även
det opretentiösa och måttfulla. I de centrala delarna är tingshuset på Leran
den enda egentligt monumentala byggnaden, förutom kyrkan som intar en
särställning som blickfång och fond.
En del av Sunnes identitet är knuten till det litterära arvet efter författarna
Selma Lagerlöf och Göran Tunström. Främst är det epokerna som
marknadsplats och köping, och ett antal specifika byggnader som är
förknippade med dem eller deras verk. Det är just det historiskt autentiska
som förmedlar en förnimmelse av dem; ”här handlade hon, där bodde
han, och där utspelade sig den episoden”. Till och med anspråkslösa och
förvanskade byggnader har en stor kraft att levandegöra detta, på ett sätt
som ingen exploatering av författarnas namn och attribut kan överträffa.
Den äldre strukturen och bebyggelsen är även i detta avseende en för
orten omistlig resurs.
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Kommentarer om Sunnes historiska arv och karaktäristik
”Viktiga historiska byggnader som nämns är slottet, teaterbion, gamla
tingshuset, kyrkan, Villa Helios, Sunbergs gård.”
”Historiska platser och övriga spår som finns i Sunne är marknaden
på Hea, gamla tingshuset med avrättningsplats, järnvägsstationen och
järnvägssparken.”
”Viktiga kvaliteter i Sunne att behålla som nämns är småskaligheten,
vattenkontakten vid sundet, det öppna området nedanför Selma Spa+”

Slutsatser
Sunne har en rik historia som sträcker sig ända tillbaka till innan
stenåldern.
Från Sunne finns fornlämningar och lösfynd som visar på mänsklig aktivitet
och boplatser ända från stenåldern.
Sjön med sundet är det grundläggande incitamentet för det så småningom
mångfunktionella område som utvecklats till orten Sunne. Sunne var troligen
en mötesplats redan innan kyrkan etablerades, troligen under 1200-talet.
På 1600-talet inleddes den 250 år långa järnbruksepoken i Fryksdalen. Det
var också under den tiden som ett samhälle började ta form. Bruken hade
stor påverkan på traktens ekonomi, kultur och samhällsbildning. De innebar
industrialisering och yrkesspecialisering, men också många möjligheter till
bisysslor och inkomster för den jordbrukande befolkningen.

den säsongsberoende båttrafiken minska i betydelse. På 1910-talet gjorde
även bilar och bussar sitt inträde och gatorna stensattes.
Åren under fyrtiotalets första hälft präglades av andra världskriget. I och
med närheten till det ockuperade Norge var många soldater förlagda till
Sunne. Under denna period var inte byggandet särskilt expansivt.
Under 1950-talet förbättrades bostadsstandarden och turismen ökade, inte
minst i Gösta Berlings fotspår. Utvecklingen under femtiotalet avspeglas
i flera byggnader; bland annat en ny bro över sundet, telefonstation på
Långgatan, sparbank och bibliotek på Storgatan, polis och folktandvård på
Kvarngatan.
I spåren av en stark konjunktur förändrades Sunne, liksom många andra
svenska orter, under 1960- och 1970-talen av trafikomläggningar, rivningar,
ny centrumbebyggelse och externa industriområden.
Det lokala näringslivet fick ett uppsving genom några betydelsefulla
företagsetableringar under 1960- och 1970-talen. Störande verksamheter
separerades alltmer till industriområden i ortens utkanter.
Även efter 1990-talets ekonomiska nedgång domineras Sunnes näringsliv
av små och medelstora företag.

Fram till sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet ökade befolkningen
kraftigt och Sunne förtätades.
I och med att järnvägen mellan Kil och Torsby öppnades 1911-14 började
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Landskap och grönstruktur
Lagstiftning och nationella mål

Miljöfrågor och gröna frågor har på senare år lyfts fram tydligare, såväl
i lagstiftningen som i regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik
(2001/02:173). Skrivelsen vilar på de nationella miljökvalitetsmålen och
har under de senaste åren haft stor inverkan på den svenska naturvården.
Här slås fast att naturvård är en hörnsten i arbetet med att uppnå en
hållbar samhällsutveckling. I skrivelsen framhålls att naturvård inte ska ses
som en isolerad företeelse. Man trycker hårt på de sociala och kulturella
värdena och menar att beaktande av gröna frågor hänger samman med en
god samhällsutveckling och har kopplingar till bland annat turism, regional
utveckling och fysisk planering. Skrivelsen utgör också grunden för de
senaste årens satsningar på kommunal naturvård och tätortsnära natur.
Kommunfullmäktige har i beslut om Naturvårdsprogrammet för Sunne
kommun 2008-2012 beslutat om följande lokala miljömål ”God bebyggd
miljö”:
”I Sunne kommun skall stad och tätort och annan bebyggd miljö utgöra en
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global
miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader
och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.”

Landskapsbild
Sunne kommun är riksbekant för sitt natursköna magnifika landskap.
Landskapets topografi och storformer bestäms av det som en gång hände
rent geologiskt. Dalgången, Fryksdalen, utgör kontrast och variation
tillsammans med skogslandskapet och det småbrutna odlingslandskapet.
Dalgången är delvis fylld med lösa jordarter och ger för breddgraderna
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bördiga förhållanden.
Frykensjöarna och odlingsmarker täcker dalbottnen som är flera kilometer
bred. På många ställen finns mäktiga bergsbranter. Fryksdalen är en vacker
dalgång och utgör samtidigt tillsammans med Frykensjöarna och höjderna
en barriär i landskapet. Sunne tätort ligger som pärlan vid Frykensjöns
strand i det storslagna öppna sprickdalslandskapet. Topografin i och
omkring Sunne tätort är således starkt varierad och ger långa vida utblickar
över dalbottnen i syd- nordlig riktning och avbrott av mäktiga höjdskillnader
i väst- ostlig riktning.
Det finns geologiskt intressanta områden/distrikt med skyddsvärda
naturvärden och landskapsvärden i området runt Sunne tätort. I det
tätortsnära landskapet väster om tätorten finns Sundsberget med
kalkförande, basiska, bergarter som särskilt gynnar växtligheten. En
sådan bergart är hyperit som bildats djupt nere i jordskorpan och som
pressats upp genom berggrundssprickor under perioder av vulkanisk
aktivitet. Sundsbergsområdets karaktär är varierad och kuperad med berg
och raviner. Området hyser särskilt skyddsvärda arter av kryptogamer.
Sundsbergsområdet är också ett mycket populärt friluftsområde med stigar
och motionsspår.
Ett annat exempel på skyddsvärt område/distrikt, men av annan karaktär,
är våtmarksområdet Backatjärn som ligger i det bördiga slättlandskapet
strax öster om tätorten. Området är ett fint område med höga ornitologiska
kvaliteter.
Lerälven, som rinner i sträckningen från Lersjön nordväst om tätorten ner till
sjön Fryken, är i den tätortsnära delen betydelsefull både för landskapsbilden
och friluftslivet. Ravinerna utmed Lerälven erbjuder livsutrymme för en rad
arter med vitt skilda miljökrav. Lerälven utgör både en barriär i tätorten,
ett stråk ut från tätorten och kan betraktas som ett distrikt om man avser
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hela sträckningen. Området uppströms Ekebyvägen mot väg E 45 är ett
välbesökt friluftsområde med stigar och naturliga lekplatser för barn i
närliggande skola. Uppströms E45 blir ravinsystemet mer otillgängligt för
friluftsliv men har fortsatta landskaps- och naturvärden.

Kommentarer om Sunnes landskapsbild
”Skogen vid Lerans skola, ravinsystemet mycket intressant och
tätortsnära, utveckla! Även hela sträckan av Lerälven från Fryken till
Lersjön, spännande i olika kategorier.”
”Den vyn men får över Sunne om man står vid golfbanan visar jag upp för
besökare.”
”Järnvägsparken bör sparas”
”Lerälvsområdet kan utvecklas, då det är spännande sett ut flera olika
katergorier”

25

Grön- och blåstrukturens värden
Grön- och blåstruktur är ett samlingsbegrepp som infördes 1995 i Plan- och
bygglagen. Begreppet omfattar allt från berggrunden till det hydrologiska
systemet i marken vidare till vattenområden och sist men inte minst
växtligheten. Betydelsen av stadens grön- och blåstrukturen och dess
funktioner sammanfattas i tre övergripande värden:
1. Ekologiska värden – flora, fauna, närklimat och luftkvalitet samt
kretslopp
2. Sociala värden – mötesplatser, upplevelser, rekreation, lek,
kommunikationer, betydelse även för människors hälsa och
välmående
3. Kulturella värden – är en del av stadens och bygdens historia och
identitet

Ekologiska värden i Sunne
Sunne tätort innehåller och omges av mycket natur vilket skapar goda
förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv samt bra närklimat och god
luftkvalitet. Mycket av grönskan inom tätorten utgörs av villaträdgårdarna,
vilka har betydelse för de ekologiska värdena. Man kan hitta olika värden
i olika miljöer och några värda att uppmärksamma extra är den kraftigt
meandrande Lerälven, hyperitberget Sundsberget och våtmarksområdet
Backatjärn.
Sunne kommun har under 2007 gjort en naturvärdesinventering som ligger
till grund för ett naturvårdsprogram. I inventeringen ingår ovanstående
områden. Det råder kunskapsbrist på biologiska och ekologiska värden i
parker och grönstruktur i Sunne tätort liksom i blåstruktur/vattenområden.

Sociala värden i Sunne
Sunne tätort ligger med närhet till både gröna och blå områden. Att ha grönska
och vatten nära sig i sin vardag, på väg till arbetet, utanför köksfönstret eller
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vid skolan är en grundläggande kvalitet som de allra flesta anser är viktig.
Möjligheten att vistas i gröna miljöer har betydelse för människans hälsa
och välbefinnande och då inte bara som plats för fysisk aktivitet. Under de
senaste åren har forskning visat på tydliga samband mellan upplevelser av
gröna områden och mentalt välbefinnande. Stressade personer mår bra
av att vistas i naturen och av att höra porlande vatten. Gröna utemiljöer
har också visat sig ha positiv inverkan på barns inlärning och motoriska
utveckling. Åmbergsskogen i Sunne är en så kallad Skolskog där lärare
och elever i skolans geografiska närhet där undervisning kan förläggas.
Detta är ett exempel på hur naturen kan användas i pedagogiken.
Eftersom vi tillbringar den mesta delen av vår fritid nära bostaden utgör de
gröna områdena i den närmaste omgivningen en viktig miljö. Närheten till
gröna områden är särskilt viktig för äldre och barn som i ännu högre grad
håller sig till sin närmaste omgivning. För äldre är också tillgängligheten
och framkomligheten avgörande, att det är möjligt att ta sig till grönområden
på ett säkert sätt och att det ska vara möjligt att ta sig fram med t.ex. en
rullator. Sunne har en stor styrka i sin småskalighet då det alltid är nära
till grönområden. Men det finns dock stor förbättringspotential för Sunnes
grönområden, bortsett från parkområden, när det gäller att öka tillgänglighet
och framkomlighet.
Avgörande för grön- och blåstrukturens sociala värde är innehållet i form
av funktioner, vad strukturerna och områdena kan användas till. Funktioner
kan vara möjligheter till bad, aktivitet, lek, möten, samling, evenemang,
avkoppling och naturupplevelser m.m. En god struktur har många olika
funktioner med rätt funktion på rätt plats. En sådan ger möjligheter till
val av aktivitet så att skiftande behov och intressen hos människor kan
tillgodoses. Nya funktionskrav kan uppkomma med tiden så ibland
kan parker behöva förnyelse för fortsatt användning. Sunne tätort med
närområde har en varierad grön- och blåstruktur allt från friluftslivsbetonat
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till lek och rekreation. Även Sunne golfbana fyller en socialfunktion.

Kulturella värden i Sunne
Parker, trädgårdar, kyrkogårdar och alléer är alla en del av vårt kulturarv.
De bär tydliga spår av historien och utvecklingen, ibland är de av regionalt
och ibland av ett mer lokalt intresse. Rottneros park, som har anor från
1900-talets början, är kanske den mest kända och välbesökta parken i
Sunne.

Rekreations- och motionsområden
Inom och intill Sunne finns flera rekreationsområden av olika slag.
Friluftsområdet Åmberg ligger i norr. Här kan man åka skidor vintertid och
promenera/springa sommartid. Området kan bli berört av en eventuell
framtida bro i norr. Sundbergs friluftsområde ligger söder om tätorten
och väster om E45. Området är anslutet till Selma Spa+ och Kolsnäs
motionscenter. Området innehåller:
• Motionsspår/skidspår som är 1,5 km, 3 km och 6 km samtliga är
elbelysta
• Naturstigar/vandringsleder där det finns eldningsmöjligheter
• Stugor som kan användas för olika fritidsaktiviteter
Promenadstråket vid sundet är ett naturskönt och ligger i centrum. Det finns
möjligheter och önskemål om att utveckla området ytterligare avseende
längd och utformning.

Kommentarer om Sunnes rekreations- och motionsområden
”Grönområdena vid Sundsberg, hembygdsgården och sundet
(strandpromenaden) är viktiga att behålla och utveckla.”
”Stråk att promenera till Solbacka och vidare söderut! Gärna en gcbro söder om samhället, för att boende vid Torvnäs skall få närmare till
centrum.”

Kretslopp och klimat
Grön- och blåstrukturen skulle kunna användas på ett mer strategiskt sätt
till allt från kretsloppsanpassningar av vattenrening, till rening av dagvatten
på ett miljömässigt skonsamt sätt (LOD). Lokalklimatet i dalgången är
tidvis utsatt av vinden. Växtligheten utgör ett effektivt skydd mot hårt klimat
samtidigt som den renar luft, särskilt från damm och stoft.
Växtlighet kan också ge en mer skyddad och tilltalande miljö där industrier
dominerar, både bullermässigt och som synintryck. Undersökningar visar
på att om man inte ser bullerkällan upplevs ljudet som mindre störande,
särskilt om miljön känns trygg och ombonad. Vatten i närmiljön och ljudet
av rinnande vatten har också stressreducerande inverkan. Detta är viktigt
att uppmärksamma vid fysisk planering.

Slutsatser om Sunnes grönstruktur
Den storslagna miljön runt Fryken och Sunne samt grönskan i de centrala
delarna utgör en tillgång och en kvalitet för Sunne. Grönstrukturen utgör en
del i det sagolika Sunne.
Det finns goda förutsättningar för Sunnes befolkning att på olika sätt
utnyttja grönområdena. Det finns idag ett varierat utbud av olika typer av
grönområden.
Trots att det finns mycket natur runt om Sunne är det viktigt att det även
finns i de mer centrala delarna. Detta då det är närmiljön som är av störst
betydelse för människorna i deras vardag.
Det råder brist på kunskap om vilka värden som finns inom tätorten och vilken
betydelse de olika grönområdena har för flora, fauna och människor.

27

Stadens huvudstrukturer
Kevin Lynch analys

I samband med ortsanalysarbetet har en Lynchanalys gjorts för Sunne
tätort. Analysmetoden skapades av Kevin Lynch på 1960-talet och är idag
en välkänd och ofta använd metod. Metoden går ut på att på ett visuellt
och intuitivt sätt arbeta med att finna sambandet mellan form och funktion
i stadsmiljön. Genom intervjuer och studier har Kevin Lynch lyckats
urskilja viktiga element i staden som påverkar människans upplevelse och
användande av staden. Dessa element kan sedan användas i analyser
och design av städer och stadsdelar, för att stärka dess orienterbarhet och
formkvalitet. Lynch delar in stadens element i två typer: linjära element och
punktelement. De delas sedan in i olika element som man kan identifiera i
stadsbilden. Dessa är:
Stråk - Stråk är linjära element i staden där människor är i rörelse och kan
utgöras av t ex gator, gångvägar och järnvägar. kan utgöras av t ex gator,
gångvägar och järnvägar. Stråk är mycket viktiga element i människors
upplevelse i staden, då man oftast upplever staden genom att på ett eller
annat sätt röra sig genom den.
Stråk i Sunne – Storgatan, Ekebyvägen, Kvarngatan, Åmbergsvägen,
Fabriksgatan
Kanter - Kanter är linjära element som inte används eller upplevs som
stråk. De kan antingen fungera som barriärer eller sömmar mellan olika
områden. Exempel är trafikleder, vattendrag eller järnväg.
Barriärer i Sunne – järnvägen, Sundet, Storgatan och E45
Kanter i terrängen i Sunne – dessa är ex de kanter som bildas mellan
Frykensundet och bebyggelsen eller större naturområden och
bebyggelsen
Distrikt - Distrikt eller stadsdelar är mellanstora till stora delar av
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staden, som går att identifiera såväl inifrån som utifrån. Distrikt är
viktiga för orienterbarheten i staden samt för den lokala identiteten och
tillhörigheten.
Distrikt i Sunne – centrum, kyrkogården, friluftsområdet Åmberg,
bostadsområden och verksamhetsområden
Noder - Noder är punktelement, som utgörs av platser av olika slag som
är i fokus i en stadsdel. Exempel på detta är korsningar, torg, eller platser
där stråk möts.
Noder (knutpunkt, samlingsplats) i Sunne – Lagerlöfsparken, Teater torget,
järnvägsstationen, Stora torget
Landmärke - Landmärken är punktelement som används för att identifiera
och strukturera stadsdelen. Landmärken upplevs ofta på avstånd och
utgörs av enkelt definierade fysiska element, som t ex en hög byggnad
eller en höjd, men kan också utgöras av en lokal funktion, som en butik
eller en skylt.
Landmärken i Sunne – Kyrkan, slottet, vattenlandet, Selma Spa+,
Järnbolaget, järnvägsbron
Den gjorda analysen har resulterat i kartor som redovisar de ovanstående
elementen i Sunne.
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Kommentarer om Sunnes struktur
”De huvudsakliga stråken är Storgatan, Kvarngatan är handelsstråk,
Ekebyvägen, Lövnäsvägen för gående mot Kolsnäs.”
”Knutpunkter är Helmiakorset om man kommer med bil, järnvägsstationen
med bussar, teatertorget, mataffärerna.”
”Barriärer som finns är Fryken, järnvägen, Lerälven, genomfarterna.
Områden som är öppna och odefinierade är barriärer för folk med nedsatt
synförmåga.”
”Landmärken är kyrkan, Volvo/Helmia, Selma Spa, Vattenparken,
Stamfrändemonumentet.”

Slutsatser
Den gjorda Lynch-analysen stämmer många gånger överrens med det
som fokusgrupperna lyft fram som element i staden.
Analysen visar på att element i staden kan vara både positivt och negativt.
Ett ex är Sundet som upplevs som en kvalitet men även som en barriär.
Den nya biblioteksbyggnaden kommer troligen att bli ett landmärke i
Sunne.
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Stadens funktioner
Centrum

Sunne centrum har en viktig funktion som handels- och serviceområde,
men också som bostadsområde. Bebyggelsen är en blandning av
byggnader från 1800-talet till idag. Det är i centrum som den mesta av
Sunnes flerbostadsbebyggelse finns. Den tätare bebyggelsen avgränsas
huvudsakligen av Storgatan, Kvarngatan och Järnvägsgatan. Strukturen
är småskalig och kvarteren är inte slutna utan många gånger skymtas
innergården. Söder om centrum breder villakvarteren ut sig. Längst med
bl.a. Kvarngatan och Storgatan, som utgör centrumgator, finns det handel
i bottenvåning på flera av husen. Centrumet fortsätter norr om Storgatan
men även öster om Frykensundet. De två delarna binds samman av
Sundsbron. Centrumet har stor betydelse som mötesplats och knutpunkt
för de kollektiva kommunikationerna, stationen ligger öster om centrum.
Det finns möjligheter att förtäta i centrum ex så kan delar eller hela
Järnvägsparken bebyggas. De huvudsakliga rörelserna i centrum sker
längst med Kvarngatan och Storgatan. Storgatan utgör inte bara ett stråk
utan även en barriär med mycket trafikrörelser. Industriområdet Brårud
orsakar mycket tung trafik på Storgatan, vilket innebär både risker och
störningar. Ett annat hot mot centrumets attraktivitet är att det utarmas på
service och handel.

Bostadsområden
Utanför centrum tar villaområdena över. Sunne består mestadels av
villaområden av olika karaktär och ålder. Sunnes storlek möjliggör att det
finns goda möjligheter att cykla och gå till centrum. Villabebyggelsen har
vuxit fram i olika årsringar kring centrum. Mesta delen av bebyggelsen har
uppkommit under 1900-talets senare hälft. Stora delar av bebyggelsen
byggdes ut under 1960 och 70-talet. Brårud bär tydliga spår av de ideal
som rådde under 1970-talets samhällsbyggande med trafikseparering som
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grundtanke. Andra delar bär spår av trädgårdsstadens ideal med slingrande
gator och mycket grönska, ex Södra Åmberg. Som i så många mindre orter
i Värmland avstannade bostadsbyggandet under 1990-talet för att nu börja
ta fart så smått igen.

Handels- och industriområden
Skäggeberg - handels och små industriområde
Skäggebergs handelsområde ligger i Sunnes västra delar, intill E45.
Området avgränsas av E45 i väster, Bergavägen i norr och Höglundagatan
i öster. I söder finns området på båda sidor om Storgatan för att sedan
övergå i grönområdet kring Lerälven. Området är ca 200 meter brett och
800 meter långt. Inom området ligger bl.a. Bilprovningens lokaler. Området
har bra skyltnings- och kommunikationsläge tack vare E45 och infarten
till tätorten. Till området går även en gång- och cykelväg mot centrum.
Området gränsar till bostadsområden i öster och norr vilket begränsar de
störningar som verksamheterna får orsaka. En svaghet är att områdets
utbyggnadsmöjligheter är begränsade.

Holmbys industriområde
Holmbys industriområde ligger även det vid E45 fast inte i direkt anslutning
till tätorten. Holmby är Sunnes nyaste industriområde, där etapp 1
färdigplanerad och ledig mark finns klar för byggnation. Etapp 2 är under
planering och marken beräknas vara klar för byggnation under senare
delen av 2008. Det finns möjligheter att vid behov utöka området mot norr.
Området har många fördelar så som bra exponering för E45 och att lite
tyngre verksamheter kan etablera sig här. Detta då det ligger en liten risk
för att orsaka störningar för omgivningen. Området saknar dock en riktigt
bra förbindelse med industriområdet Brårud öster om Frykensundet. Idag
förbinds områdena av Storgatan och det är inte lämpligt att föra in all tung
trafik i centrum.
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Bråruds industriområde
Bråruds industriområde, som är det största i Sunne, ligger öster om
Frykensundet och på båda sidor järnvägen. Det finns idag lediga tomter till
försäljning inom området. Vid sundet i väster ligger Broby grafiska utbildning.
Bostadsområdet som ligger öster begränsar vilken typ av verksamhet som
kan etablera sig i de södra delarna av området. Området har anslutning till
järnvägen vilket är bra samt att det finns viss utbyggnadsmöjlighet. Dock
matas området i huvudsak av Storgatan vilket innebär att tung trafik körs
genom centrum.

Centrala industriområdet
Området ligger i anslutning till järnvägsstationen och är ett av det mindre
industriområdena. Det avgränsas av Frykensundet i öster, bostadsområde
i söder och Järnvägsgatan i väster. På järnvägen genom området
transporteras farligt gods vilket innebär risker för verksamheterna. Precis
som Bråruds industriområde matas även detta av Storgatan.
Norr om Kolsnäs folkpark och camping ligger ytterligare ett mindre
industriområde.

Kommentarer om Sunnes funktioner
”Tätortens uppbyggnad är inte alltid så ändamålsenlig. Vissa
industriområden är fellokaliserade och det saknas förbindelser internt.
Industriområden vid sjön borde göras om till bostadsområden. ”
”Besöksanläggningarna i Sunne bör ligga nära varandra i centrum. Det är
långt mellan anläggningarna vid E45 och järnvägen.”
”Industriområdet öster om järnvägen är fellokaliserat.”
”Ett ”norra broalternativ” saknas. En sådan är viktig som komplement.”
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”Nya stadsdelar bör lokaliseras österut. Industriområdenas placering
medför trafik genom centrum. Det planerade äldreboendet på Torvnäs är
olämplig – bör placeras lokalt istället.”
”Vill man inte ha boende i centrum? Bara handel? Nu går det inte att sova
på nätterna om man bor vid torget.”

säkerhet utgöra ett blickfång och stärka centrumets identitet.
Sunne har fyra större handels-, service- och industriområden samt några
mindre. Skäggeberg- och Holmbyområdena har bra skyltlägen vid E45.
Storgatan är tillfartsväg till Bråruds industriområde vilket skapar problem
för bl.a. centrumet.

”Varför görs inte Kvarngatan om till gågata?”
”Livet på Kvarngatan bör vara kvar. Bygg runt torget. Risk att
småskaligheten utarmas om det fortsätter att byggas runt Coop och ICA.
”Vad vill vi ha för handel och utveckling i centrum – behövs större
centrum?”
”Verksamhetsområde E45 sett ut miljösynpunkt?”

Slutsatser
Centrum utgör Sunnes centrala punkt där mycket av servicen och handeln
finns. Att tänka på är att centrum även är ett bostadsområde och vissa av
centrumets aktiviteter orsakar störningar för de boende.
Sunnes bostadsområden ligger runt centrum och innanför E45. Mellan
områdena finns naturområden insprängda.
Industri- och handelsområdena är huvudsakligen förlagda till Sunnes
utkanter.
Möjligheterna att utveckla centrum till en än mer levande plats finns. Det
är fråga om att skapa anledningar för folk att röra sig till och i centrum.
Den nya biblioteksbyggnaden, ritad av Gert Wingårdh, kommer med all
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Sunnes bostadsområden består mestadels av villaområden av olika
karaktär och ålder.
Det finns möjligheter att utveckla det tätortsnära området Dungderängen,
söder om Sundbergs friluftsområde, för ex en stugby med anknytning till
campingen vid Kolsnäs.
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Stadens trafik
Biltrafik och vägnät

Under 1970-talet ändrades trafikmönstret i Sunne. Tidigare utgjorde
Ekebyvägen – Storgatan, via Teatertorget, tillsammans med Långgatan och
Åmbergsvägen de stora bilstråken genom Sunne tätort, se nedanstående
karta.

motortrafik över Fryken. Med bostadsområden på båda sidor av vattnet,
ett industriområde i den nordöstra delen (Bråruds industriområde) som
alstrar stora mängder tunga transporter via E45 och en stor del av handeln
lokaliserad på båda sidor av vägen blir då Storgatan förhållandevis hårt
trafikerad av genomfartstrafik, lokal personbilstrafik och tunga transporter
blandat med oskyddade trafikanter.

Gång- och cykeltrafik
Långgatan
Åmbergsvägen

Skäggebergsskolan

Ekebyvägen
Storgatan

Utdrag i ekonomiska kartan 1966

Under den här perioden invigdes den nya länsvägen (nuvarande E45) och
Storgatan anslöts via en ny vägsträckning förbi Skäggebergsskolan.
Idag upplevs Storgatan (väg 241) som den största barriären genom tätorten.
Storgatan via Sundsbron utgör också den enda förbindelsen i Sunne för

Kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla gång- och cykelvägnätet
i tätorten. Dagens nät utgörs av separerade gång- och cykelvägar samt
blandtrafikgator. Eftersom mycket av handeln är lokaliserad på båda sidor
om Storgatan är behovet att korsa vägen stort och spritt utmed en lång
sträcka av Storgatan.
År 2004 startades ”Cykla i sagolika Sunne”, ett samarbetsprojekt mellan
Sunne kommun och vägverket med en projekttid under perioden 20042007. Syftet med projektet var bland annat att minska trafiken i Sunne
centrum och då framför allt på Storgatan (väg 241), öka trafiksäkerheten
på kommunens gång- och cykelvägar samt att öka andelen gående och
cyklister.
För att marknadsföra och göra ”Cykla i sagolika Sunne” känt har en mängd
aktiviteter genomförts. Bland annat under år 2007 utsågs tio stycken så
kallade Hälsotrampare som under perioden 1 maj – 30 september cyklade
till och från jobbet. Resultatet var bättre hälsa och att de inspirerade fler
Sunnebor att börja cykla.
Sedan år 2001 genomförs varje år trafikräkningar vid Sundsbron och
Bryggarebron. Resultatet visar att gång- och cykeltrafiken ökar något varje
år och projektet ses som en bidragande orsak.
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Sunne kommun har beslutat att fortsätta med ”Cykla i sagolika Sunne”
även under år 2008.

Kollektivtrafik
Järnvägen, Fryksdalsbanan, är också en viktig kommunikationslänk i
kommunen. Genom tätorten trafikeras banan till största delen av persontrafik
men viss godstrafik förekommer också, då främst timmertransporter
till Torsby. Fryksdalsbanan blev år 2006 framröstad till Sveriges näst
vackraste järnväg. Genom Sunne tätort finns idag sju plankorsningar
med Fryksdalsbanan. Under vardagarna går nio dubbelturer och ett antal
enkelturer mot Karlstad. Under helger går ca fem till sju enkelturer mot
Karlstad.
Kollektivtrafiken utgörs även av den regionala busstrafiken som utgår från
järnvägsstationen. Vissa av turerna är anropsstyrda på grund av att vissa
linjer inte har haft så många resande men ändå ansetts viktig att behålla.
Då har istället den större bussen ersatts av taxi alternativt liten buss
enligt de tider som angetts i tidtabellen men bara när någon eller några
resenärer föranmält att de vill åka med. Förutom den regionala busstrafiken
förekommer också skolskjutsar. Regionbussarna går mot Karlstad (sex
dubbelturer under vardagarna), Torsby (nio dubbelturer under vardagarna),
Munkfors, Kil, Lysvik, Gräsmark och Visterud.
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Kommentarer om Sunnes trafiksituation
”Genomfartstrafiken, buskörningen och de dåliga kollektivtrafiksförbindelserna nämns av flera fokusgrupper som det man har minst
tolerans för.”

Sunne har idag både tåg och bussförbindelser vilket är mycket bra. Dessa
behöver dock förbättras avseende turtätheten om de skall utgöra ett vettigt
pendlingsalternativ till bilen.

”För att öka buss- och tågåkandet krävs mer information om tågets
fördelar.”
”Trafikfarliga platser som nämns är korsningen Storgatan-Järnvägsgatan
samt korsningen Kvarngatan-Långgatan. Även Helmiakorset där en
rondell bör läggas i framtiden.”
”Cykelnätet fungerar relativt bra. Det finns saker att förbättra så som
övergångställen på Storgatan, vid nya Coop.”
”Saker som bör åtgärdas enligt Företagarna Sunne är: Rondell vid
Selmakorset, genomförande av Norra broalternativet, utbyggnad av
cykelvägar, öka och strukturera antalet parkeringsplatser i centrum,
stärka Fryksdalsbanan som ett verkligt pendlings- och resealternativ.”

Slutsatser
Storgatan (väg 241) upplevs som den största trafikbarriären genom centrum
och orsakar störningar för de boende omkring samt medför risker.
Storgatan belastas idag av trafik till bl.a. industriområdet Brårud. Genom
att anlägga en bro norr om den befintliga kan viss trafik undvikas att ledas
inom centrum.
Kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla gång- och cykelvägnätet
i tätorten. Dagens nät utgörs av separerade gång- och cykelvägar samt
blandtrafikgator. Det finns vissa punkter som behöver förbättras.

35

Folklivet i Sunne

De olika fokusgrupperna har fått besvara frågan om hur de tycker att Sunnes
folkliv ser ut. Att tänka på är att hur Sunnes folkliv är, uppfattas olika av olika
personer. De svar som framkommit representerar de olika fokusgruppernas
syn. Det som av de flesta upplevs som mötesplatser i Sunne är bl.a. ICA,
Coop, Teatertorget, Kolsnäs, strandpromenaden, Lagerlöfsparken. Brister
som påtalades av fokusgrupperna är att det saknas samlingslokaler
(pensionärerna) och att det kan vara stökigt i centrum. Att folk känner
sig trygga i den offentliga miljön är viktigt för att skapa ett rikt folkliv. De
otrygga platserna i Sunne, som påtalats, är Strandpromenaden (när det
är mörkt), torget (när ungdomarna samlas där), Bråruds industriområde,
buss/järnvägsstationen och utanför ingången till Kolsnäs folketspark (vissa
sommarkvällar).
Vad är då Sunnes själ? Enligt fokusgrupperna så är det naturen, sjön,
gemytet, lättsamma människor, kulturen, framåtanda och berättandet.

Aktivitetsområden i Sunne
Aktivitetsområden är områden som utgör viktiga platser i Sunne där mycket
folk vistas. Ett naturligt aktivitetsområde är centrum där mycket folk vistas
under stora delar av året samt friluftsområdena. Andra aktivitetsområden
är golfbanan, Gyllenby ridhus, travbana, Selma Spa+.
Arenaområdet (skol- och idrottsområde öster om Sundet) är under
utveckling men det finns idag idrottshall och möjlighet till olika aktiviteter.
Det finns planer på en konstgräsplan inom området.
Kolsnäs och vattenparken ligger naturskönt vid Frykens strand.
Området innehåller camping, fotbollsplan och vattenpark. Det ligger
centrumnära och det finns bra gång- och cykelförbindelser. Området har
utvecklingsmöjligheter både mot norr och väster. Dock måste en tunnel
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skapas under E45 för att expandera i väster.

Kommentarer om aktivitetsområdena i Sunne
”Inte mera camping vid Kolsnäs. Campingen stör landskapsbilden vilket
bl.a. är negativt för hotellverksamheter. Det är viktigt med rejäla grönytor
för ungdomsverksamheten, fler sjumannaplaner behövs.”
”Vi vill ha nytt skateområde/skatehall! Behöver inte tak.”

Ungdomarna
Sunne har valt att lägga extra fokus på ungdomarnas syn på Sunne. I
den här delen beskrivs det som framkommit angående ”folklivet” i Sunne,
sett ur ett ungdomsperspektiv. En grupp bestående av sex ungdomar ur
elevråden på högstadiet och gymnasieskolorna i Sunne har satt sig ner
och pratat om vad som kännetecknar miljön för ungdomar i Sunne tätort.
Samma ungdomar har varit en del av Ungdomsrådet som yttrat sig bl.
a i samband med arbetet kring ny kommunstrategi hösten 2007. En del
synpunkter från det yttrandet kommer att återges här.
Statistik och ytterligare åsikter har hämtats ur enkätundersökningen Lupp
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som Sunne kommun genomförde
på högstadiet och gymnasieskolorna i kommunen vintern 2005, alltså för
drygt två år sedan.

Ungdomarnas kommentarer om Sunne
Stora Torget är den givna platsen för många ungdomar att samlas på
under både helger och vardagskvällar. Det är också den mest synliga av
ungdomarnas samlingsplatser. Även vid de tillfällen då arrangemang pågår
som lockar till sig Sunneungdomarna, börjas och avslutas kvällen många
gånger på Stora Torget.

ortsanalys för sunne tätort
På frågan vad som är typiskt för ungdomslivet i Sunne, svarar ungdomarna
”ungdomsfylleriet”. De beskriver läget som ”skitilla” och att det är allvarligt
i alla kretsar. Många träffas hemma hos någon av de ungdomar som bor
själva eller där det är föräldrafritt för att festa. Många rör sig också i centrum,
med torget som landmärke.
Runt torget cirkulerar biltrafik med många ungdomar. Hög musik spelas
i bilarna och genom nedrullade rutor delar man med sig av musiken till
andra. Raggarkulturen lever kvar i fler generationer än den som är att
betrakta som ”ungdom”.
Den traditionella ”Mârten” (marknaden) infaller första helgfria fredagen i
maj och oktober och är en mycket tydlig folksamlare. Skolorna släpper
ofta sina elever tidigare på mârtensdagen och folk går, om inte totalt, så
nära på, ”man ur huse”. På mârten träffar man bekanta och handlar allt
från marknadskarameller till hoodtröjor med rätt tryck. Marknadskvällen
avslutas på torget, sent på kvällen, för många ungdomar.
Kolsnäs Folkpark och Fryksdalsdansen är ytterligare ett landmärke för
folklivet i Sunne, även sett ur ett ungdomsperspektiv. Folkparken hade
fram till för något år sedan levande musik varje helg. Nu är det något
mindre ofta. Folkparken besöks av människor i alla åldrar. Åldersgränsen
är 15 år, men i sällskap med vårdnadshavare får även yngre gå in i parken.
Under en vecka i juli genomförs Fryksdalsdansen. Då reser även många
ungdomar från andra platser i Sverige och Norge till Sunne, för att delta i
festligheterna.
Tills nyligen fanns Teaterbiografen i Sunne, där filmer visades. Ungdomarna
tycker det är tråkigt att biografen är nedlagd. Möjligheten att gå på bio i
Sunne finns inte längre. I fortsättningen är man hänvisad till Torsby eller
Karlstad.

Ytterligare något som ungdomarna själva tycker kännetecknar ungdomar i
Sunne, är att de är sociala, tränar idrott mycket och umgås med kompisar.

Resultatet av Lupp 2005
Det största samlade material om ungdomar som Sunne kommun samlat in
vid ett och samma tillfälle, är Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken),
2005. Lupp är en omfattande enkät som genomförs i samarbete med
Ungdomsstyrelsen. Målet är att arbeta för att ungdomar ska ha verklig
tillgång till makt och välfärd. I deras uppdrag ingår bland annat att ta fram
och förmedla uppgifter om ungdomars levnadsvillkor. Frågeområdena i
enkäten täcker fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och
framtid. Luppen besvarades av 232 elever i åk 8 på högstadiet och 142
elever i åk 2 på gymnasieskolorna i Sunne. I sammanhanget är värt att
påpeka att gymnasieenkäten besvarades av elever som gick på gymnasiet
i Sunne, oberoende av vilken hemkommun de kom från.
Resultatet av Luppen sammanställdes av Communicare i rapporten ”Typ
ett café. ett mysigt, flummigt, schysst”. Hela rapporten finns att läsa på
Sunne kommuns hemsida, www.sunne.se under fliken utbildning - skola.
I arbetet med ortsanalysen, är det främst områdena ”fritid”, hälsa och framtid”
som är intressant när man tittar på ”Folklivet” ur ett ungdomsperspektiv. Var/
hur träffas man och umgås? Vad saknas? Vad prioriterar ungdomarna? Hur
ser de på framtiden i Sunne? Medan ortsanalysen tittar på förhållandena i
Sunne tätort, avser dock svaren i Luppen hela Sunne kommun.
Genom Luppen, har 84,7 % av eleverna i 8:an svarat att det finns mycket
eller ganska mycket att göra på fritiden. Tjejerna umgås allra mest med
kompisar, läser tidningar/böcker och surfar på Internet, medan killarna
främst spelar TV-spel, surfar på Internet samt umgås med kompisar.
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Samma frågeställning för eleverna i åk 2 på gymnasiet visar att 57 %
tycker att det finns mycket eller ganska mycket att göra på fritiden.
Gymnasietjejerna umgås mest med kompisar, surfar på Internet och läser
tidningar eller böcker, medan gymnasiekillarna oftast umgås med kompisar,
surfar på Internet samt chattar på Internet.

Mötesplatser och fritidsaktivitet
Sunnes ungdomar brukar träffa sina vänner hemma hos varandra, men
även idrottsanläggningar och caféer är vanliga ställen. De mötesplatser
som ansågs saknas var fritidsgård/ungdomens hus, caféer och uteställen.
Många uttryckte en önskan om kvällsöppna ställen att vara på.
En av Communicares slutsatser i rapporten är att mer resurser bör satsas
på mötesplatser för unga: Många anser att öppettiderna på till exempel
fritidsgårdar och caféer är otillfredsställande. I samband med remissrundan
till ny kommunstrategi, hösten 2007, uttalar ungdomsrådet att ”Vi önskar
ett bredare utbud av aktiviteter anpassade till ungdomar, t.ex. restauranger/
pub som framför allt är öppet på helger”. Bland annat som ett resultat av
Luppen öppnades Café Änglagott i mars 2007. Att caféet efterfrågas märks
på att besökarna kommer innan de officiella öppettiderna och många
gånger stannar till stängningsdags.
I samband med yttrandet till ny kommunstrategi, påtalade ungdomarna
att ”Vi ser fram mot det nya biblioteket och hoppas det blir en naturlig
mötesplats. Vi vill att utbudet riktat till ungdomar utökas och breddas. Vi vill
att caféet ska vara öppet länge på kvällar och helger, och att det ska vara
mysigt och inbjudande.”
Sunnes ungdomar tränar mycket idrott, mer än hälften av alla ungdomar
tränar minst en gång i veckan (siffran är högre bland högstadieeleverna
än gymnasieeleverna). Mycket av idrotten är knuten till en förening eller
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klubb.
Idrottshallar och träningsanläggningar är en del av befolkningens
mötesplatser och därmed en del av folklivet. De synpunkter som framförts
på vilka fritidsaktiviteter de tycker saknas i Sunne kommun är: badhus/
simhall och fritidsgård.
För att ungdomar som inte bor i tätorten ska ha tillgång till tätortens folkliv
och möjligheter, är de i behov av goda kommunikationer. Ungdomsrådet
uttalar sig så här i yttrandet till kommunstrategin: ”Pga. ålder och/eller
ekonomi har vi sällan tillgång till egna fortskaffningsmedel. I dag finns det
områden inom kommunen dit man inte tar sig efter skolbussen 15.35, utan
att föräldrar har möjlighet att skjutsa eller hämta. Detta påverkar möjligheten
att besöka biblioteket, studielokaler och olika aktiviteter. Under kvällar och
helger behövs bättre kommunikationer åt alla håll, både inom kommunen
och till Karlstad och Torsby.”
Bruket av alkohol nämndes tidigare som en del av ungdomskulturen i Sunne.
Eftersom alkohol många gånger är en del av vår sociala umgängesform och
därmed förekommer på vissa mötesplatser, redovisas en del av uppgifterna
om alkohol från Luppen här. Enligt svaren ungdomarna lämnat, berusar sig
11 % av högstadieeleverna och 56 % av gymnasieeleverna med alkohol
någon gång i månaden eller oftare. Knappt 2 % av högstadieeleverna och
9 % av gymnasieeleverna uppger att de berusar sig flera gånger i veckan.
I yttrandet till kommunstrategin säger ungdomarna att det är viktigt att det
arrangeras Nattvandringar och då inte bara under de stora högtiderna.
Ungdomarna säger också att det är viktigt att höja debutåldern för alkohol
och tobak, samt att arbeta för en narkotikafri kommun.
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Ungdomarnas syn på framtiden
Folklivet i Sunne kommer att påverkas av hur ungdomarna ser på framtiden
i kommunen och vill de bo kvar? På frågorna;
• Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor?
• Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden?
Svarade ungdomarna följande.
Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor?
48 % av högstadieeleverna och 52 % av gymnasieeleverna uppger att de
vill flytta från kommunen de bor i, främst för att studera eller jobba på annan
ort, prova på något nytt eller för att flytta till/med pojk-/flickvänner. De flesta
kan tänka sig att flytta tillbaka, även då främst pga. sociala band. Endast
11 % av eleverna på högstadiet och 17 % av gymnasieeleverna uppger att
de tror att de kommer att bo kvar i hemkommunen. Tjejerna mest frekventa
svar på frågan varför de kan tänka sig att flytta från kommunen, är att de vill
prova på något nytt. Killarnas svar på samma fråga är pga. jobb.
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Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden?
Mellan 40 till 60 % (den högre siffran gäller för gymnasieeleverna) av
ungdomarna är intresserade av att starta egna företag (enligt LUPP). Detta
måste betraktas som en stor tillgång för kommunen.
I yttrandet till ny kommunstrategi skriver ungdomarna: ”Vi tycker det är
bra om företagsamheten i kommunen utvecklas. För att det ska ske är det
viktigt med ett gott kommunalt stöd för nyföretagande, där vi tycker att det
bör läggas ett särskilt fokus på ungdomar. Det måste vara bra för Sunne
kommun om flertalet av de (eventuella) företagen hamnar inom kommunen.
Vid årligen återkommande starta-eget utbildning, bör det finnas särskilda
resurser som riktar sig mot ungdomar. Vi vill att kommunen också arbetar
för att tillgodose andra behov hos unga företagare.”

Slutsatser
Sunnes folkliv är av olika kvalitet och art beroende på vilken fokusgrupp som
tillfrågas. Det finns ett antal saker att arbeta med enligt fokusgrupperna.
På frågan om vad som är Sunnes själ lyftes bl.a. naturen, sjön, gemytet,
lättsamma människor, kulturen, framåtanda och berättandet fram.
Sunne har idag flera olika aktivitetsområden av olika karaktär.
Den gjorda Luppen under 2005 resulterade i öppnandet av Café Änglagott
i mars 2007. Caféet är en uppskattad mötesplats för ungdomarna.
Sunnes ungdomar tränar mycket idrott och det är därför viktigt att det även
i framtiden finns platser för att utöva sina idrotter på.
Ungdomarna efterlyser bättre kollektivtrafikförbindelser särskilt med hänsyn
till dem som inte bor i Sunne tätort och som inte har bil.
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Runt hälften av ungdomarna uppger att det kan tänka sig att flytta från
Sunne. Att skaffa nya intryck på andra orter är positivt för människors
personliga utveckling. Dock kan det för en liten kommun som Sunne vara
viktigt att inte riskera att kommunen avfolkas genom att majoriteten av
ungdomsgrupperna flyttar.
För att ungdomarna ska ha möjligheter att stanna i kommunen, eller att
flytta tillbaka, behöver det bland annat finnas arbetstillfällen. Ett sätt är ju
att skapa sitt eget arbete. I Luppen tillfrågas ungdomarna om de skulle
kunna tänka sig att starta eget företag i framtiden.
Ca 60 % av gymnasieungdomarna är positiva till att starta eget. För Sunne
är det viktigt att de startar sina företag i kommunen. Ungdomarna efterlyser
specifika åtgärder, riktade mot dem, för att uppmuntra till att starta eget.
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