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Flyttade från storstaden till ”vackerheta”
Lisa och Jonas Nyberg Peldan var
trötta på trängsel och stress i Stockholm. När de fick köpa ICA-butiken
i Gräsmark kom chansen att följa
drömmen de burit på.
– Vi bidrar gärna till att få igång mottrenden att flytta från storstaden till
landsbygden. Många av våra vänner
vill göra samma sak, men jobben är
ofta ett hinder, säger Lisa.
Både Lisa och Jonas har under flera
år jobbat som butikschefer inom ICA.
Rottnahallen i Gräsmark är den första
butiken de själva äger.
– Vi har drömt om att få en egen
butik, så det känns jättebra. Utan att
vi visste det så köpte vi dessutom den
före detta ICA-butiken i Gräsmark som
bostadshus. Så nu är vi ICA-handlare i
Gräsmark i dubbel bemärkelse, skrattar
Jonas.
9-årige sonen Gordon har funnit sig
tillrätta i skolan, den ligger mitt emot
butiken, och hittat fritidsintressen som
skytte och alpin skidåkning.
– Gordon gillar skolan och den stora
skillnaden från hans förra i Stockholm
säger han själv är att ”här följer vi
trivselreglerna – vi pratar inte bara om
dem”. Det är ett gott betyg, säger Lisa.
Familjens enda anknytning till
Värmland är att Jonas, som är urstockholmare, hejar på Färjestad i ishockey

Lisa och Jonas Nyberg Peldan tröttnade på trängsel och stress i Stockholm. Nu
bor de och driver butik i Gräsmark, två mil nordväst om centralorten Sunne.
och att han hoppat backhoppning i
Sysslebäck som ung.
Lisa, som är uppväxt i Dalarna, tror
att hon ska ha tremänningar i Värmland
– som hon inte känner. Så Värmland är
en ny bekantskap för familjen.
– Det är fantastiskt vackert!
”Vackerheta” kallas det här. Det vill vi
få fler att upptäcka. Många sjöar och
fina skogar som vi gillar. Vi känner oss
dessutom så otroligt välkomna. Det
kom 200 personer på en välkomstfest
för oss, där den tidigare handlaren

samtidigt blev avtackad. Folk här i
Gräsmark är verkligen måna om sin
butik, säger Lisa.
De vill att Rottnahallen i Gräsmark
ska vara en mötesplats och knutpunkt.
– Vi vill engagera oss i bygdens
utveckling och göra Gräsmark mer
synligt. Vi vill ha skolprojekt och vi
tänker gå med och jobba i brandkåren
i byn. Det känns verkligen inspirerande
att vara här, säger Lisa och Jonas.

