Platsen
där allting
är möjligt
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Var med och skapa
berättelsen om Sunne
Mitt i kontrasternas landskap Värmland ligger Sagolika Sunne. Här finns en sällsynt idérikedom och drivkraft, som gör platsen till en av de mest företagsamma
i hela Sverige. Här bor du nära naturen med innehållsrikt utbud för hela familjen.
I Sunne har vi Värmlands bästa företagsklimat där
en mängd olika branscher bidrar till den positiva
utvecklingen. Sunne kommun satsar på ständig
utveckling och jobbar aktivt med friskvård, hälsa och
ett mänskligt, kommunikativt ledarskap.
Vi möter näringslivets behov av arbetskraft via utbildningar på bland annat Brobygrafiska, Södra Viken,
Industritekniska och Lärcenter.

Sunne kommun är största arbetsgivaren och har ständigt behov av att rekrytera. Du hittar lediga jobb på
sunne.se/ledigajobb.
I antal anställda inom näringslivet är pappersmassa-,
bygg- och detaljhandel störst. Det finns efterfrågan på
fler företag inom tjänstesektorn.
I Sunne finns det nära och personliga. Här finns
ro och frid istället för jäkt och stress. Omtanke
istället för egennytta. Tillgänglighet istället för
köer. Tid att lyssna, tänka och att tala till punkt.
Vi tycker att det är ett hållbart sätt att leva. Var med
du också och skapa berättelsen i ett Sunne där allting
är möjligt.

”Mitt i kontrasternas Värmland
finns Sagolika Sunne.”
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”Sunne är platsen där modet växer,
livet är enkelt och allting är möjligt.”

Vi hjälper er gärna med:
OVK-besiktning • Injusteringar • Service • Projektering • Montage av ventilationssystem • El & Styrarbete
Vi finns i Sunne, Karlstad & Karlskoga

karlstad@air4you.se • 054-85 05 06 • www.air4you.se
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I Sunne är
det gott att leva
I Sunne har du möjlighet att hitta ditt drömboende, oavsett om du vill bo i lägenhet, hus eller
herrgård. Vill du bo nära naturen har du hittat rätt plats. Lysvik, Gräsmark, Västra Ämtervik och
Östra Ämtervik är idylliska byar belägna runtom centralorten Sunne med sina levande gator, unika
butiker och aktiva mötesplatser. Det byggs nya bostäder, invånarantalet ökar och arbetslösheten är
historiskt låg.
Vi har en glädjande hög andel behöriga förskolelärare och kommunen fortsätter bygga ut förskolan, något som behövs! I Sunne kommun föds det nämligen många barn. Vi värnar om att vara en
familjevänlig kommun och fokuserar på att språk- och kunskapsutveckla vår grundskolas arbetssätt
för att möta elevernas behov.
Som Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun har vi ett välutbyggt fiberbredband där nära
100 % av hushållen har möjlighet till anslutning. Utöver vår välutvecklade IT-infrastruktur är det
också enkelt att ta sig till Sunne med tåg, buss och bil. Närmaste flygplats finns 35 minuter bort.

Ingen vanlig bank.
Vi är den enda banken i världen med huvudkontor i Sunne.
Vi finns till för dig som bor, verkar och har ditt hjärta här.
Välkommen in till din lokala sparbank #vileverhär
fryksdalenssparbank.se
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EN
SKOLA I TIDEN
Sunnes äldsta skolhus med hemtrevlig studiemiljö. Vi eftersträvar hög personaltäthet och god studiero.
I vår skolmatsal serveras frukost till alla elever framför den sprakande kaminen. All mat tillagas av vår
kock på skolan och vi väljer lokalproducerade produkter i första hand.
Lärarna har gemensam morgonrörelse med alla våra elever.

SKOLA

Vi arbetar med traditionell undervisning, nya digitala verktyg och estetiska uttrycksformer. Skolan
samarbetar lokalt med företag i Fryksdalen och globalt med vår vänskola i Zambia.
Läs mer om vår friskola på www.ekebyskola.se
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Attraktiva tomter
för nybyggnation
25 hustomter är till salu i ett av Sunnes mest attraktiva områden,
Solbacka. Samtliga tomter har strålande utsikt över sjön Fryken.
Här ligger nybyggda förskolan Torvnäs och centrum ligger på
bekvämt promenadavstånd.
- Flera har börjat bygga och varje vecka får vi förfrågningar på
tomterna så intresset är stort, säger mäklaren Maria Johansson, på
Fastighetsbyrån i Sunne.
I Sunne är det full aktivitet på byggsidan:
• Sunne Fastighets AB bygger 45 hyreslägenheter
på Magasinsgatan i centrala Sunne
• Seniorboendet Allégården byggs ut med cirka
40 lägenheter
• På Torvnäs, också med vy över Fryken, pågår
försäljning av 24 bostadsrätter
• Markarbetet för 32 nya bostäder på Parkgatan i
centrum har inletts
• Sunne Matmarknad, ICA, bygger ny butik med 24
lägenheter ovanpå på Stora torget
• Sunne Fastighets AB har köpt tidigare Hotell Selma Lagerlöf på 8 000 kvadrat. Planen där är en spännande kombination av kommunal verksamhet och hyreslägenheter

Res med oss
till och från Sunne.
varmlandstrafik.se | 0771-32 32 00
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VI TROR PÅ LÅNGSIKTIGHET
MED BÅDE SKOGSINDUSTRIN, SKOGSÄGARE & PERSONAL
www.nykvist-skogs.se

Telefon: 0565 - 409 30
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Här har vi tillit
till varandra
Trygghet och närhet är viktiga för att må bra i vardagen. Sånt som finns
i Sunne.
Här finns möjlighet för människor att ha en meningsfull fritid. När det
gäller natur och upplevelser så erbjuder Sunne det mesta. Ski Sunne,
Sunne sommarland, ridning, hockey, golf och bowling är bara några
exempel på aktiviteter i kommunen. Vi har ett rikt föreningsliv som
möjliggör en aktiv fritid året om för alla åldrar.
I Sunne satsar vi också på kultur i vardagen, till exempel så får alla
barn i skolan se professionell scenkonst varje termin. Det finns många
kulturella mötesplatser i kommunen, bland annat Sunne Kulturskola,
Teaterbiografen, Selma Lagerlöfs Mårbacka, Västanå Teater, Rottneros
Park och Alma Löv.
I Sunne finns Sveriges första spa, Selma Spa, en prisbelönt anläggning
för rekreation.

9

Hos Selma Spa hittar du den perfekta balansen
mellan aktivitet och njutning. Med ett brett
utbud av träning, spabehandlingar, god mat
och dryck samt aktiva och meditativa naturupplevelser går träning och återhämtning i
symbios. Njut, koppla av, återhämta dig och låt
din nystart börja.

DIN
NYSTART
BÖRJAR
HÄR

Selma Spa är en trygg plats för dig att hitta tillbaka till dig själv i, bortom vardagens scheman
och måsten. Här går träning och avkoppling
hand i hand och du finner alla typer av naturupplevelser runt hörnet. Hitta lugnet i den friska luften, omfamnas av den vackra naturen in
på knuten med fantastiska vandringsleder eller
utmana dig själv med en tur på en mountainbike eller bara njut i våra ute och inne pooler med
tillhörande bastu miljöer.
Selma Spa är ett av Sveriges första riktiga Spa.
Under förgående år fick Selma Spa utmärkelsen som Värmlands första hotell i White Guide
som ett av de mest intressanta, spännande och
bästa hotellen i Sverige. Selma Spa är öppet
för alla som söker återhämtning i vardagen sin.
Som boendes i Sunne är man välkommen att gå
med i vår träningsklubb, passera för att uppleva något av våra dagspapaket eller bara äta
något. Maten som serveras består av råvaror
från lokala producenter och personlig assistans
och hjälp erbjuds under träningspassen, allt för
att du ska få din egen perfekta nystart.

Besök gärna vår hemsida för mer information – www.selmaspa.se
Följ oss gärna i våra sociala medier för att veta mer om allt som händer på Selma Spa.
www.facebook.com/selmaspa
www.instagram.com/selmaspa.se
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Familjen
”på Berget”
stortrivs i
Sunne

Det var flera roliga tillfälligheter och ett inbjudande hus som
fick dem att slå ner sina bopålar i Sunne.
- Vi älskar huset och miljön. Det var det här vi ville åt när vi flyttade från Stockholm. Vi trivs jättebra, säger Sara och Pär Ekengren, som flyttade till Sunne i augusti 2017 med barnen Ester, 5,
Heidi, 3 och ett tredje på väg.
Sara, 39, och Pär, 42, ville bo på landet, inte för långt från stan
och skola.
- Så fick vi se huset ”På berget” i By på Hemnet. När jag var
barn var jag ofta i Sunne hos min moster och jag har alltid gillat
Sunne, säger Sara.
Sara och Pär åkte och tittade på huset och läste på om Sunne.
- Vi fann nyhetsbrevet ”Nyfiken på Sunne” på kommunens
webbplats. Där läste vi om Pontus och Charlotta som hade flyttat
från Göteborg till Sunne. När vi skulle åka och titta på huset hade
vi bokat boende via Airbnb – hos Charlottas mamma visade det
sig! Vi kände igen Pontus och Charlotta från nyhetsbrevet när de
kom förbi hos sin mamma så vi började prata.

På Sunne kommuns inflyttnings-after work på Selma spa i
september träffades de igen!
- Idag umgås vi regelbundet, vilket är väldigt roligt eftersom de
också har småbarn.
Pär har jobbat inom vården i många år. Med flytten till Sunne
kom tillfället att sadla om.
- Jag gick utbildningen grafisk formgivare och tekniker på Brobygrafiska. Området har varit mitt intresse på hobbynivå. Skolan
håller hög nivå och att ansökningsdatumet gick ut två dagar efter
att vi köpt huset var ytterligare en tillfällighet som gjorde att
Sunne kändes helt rätt, säger Pär som startade det egna företaget
Grafisk verkstad, Studio Mogul efter utbildningen och även jobbar extra inom kommunens LSS-verksamhet.
Sara jobbar som förskollärare på Sunne kommuns nybyggda
förskola Torvnäs.
- Det är roligt att få jobba på en helt ny förskola där personalen
varit med under byggprocessen och fått möjlighet att påverka
mycket, säger Sara.

Question today
Imagine tomorrow

Create for the future
wsp.com

VI LEVERERAR
Material • Materialtransporter • Maskintransporter
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Efter 30 år i
Stockholm har
Susanne Nyman
hittat hem i Sunne
- Sunne är en magisk plats med berättandet och jag har längtat hit
sedan mina somrar som guide på Mårbacka i början av 90-talet,
säger Susanne Nyman, 49.
I Sunne njuter hon av det muntliga berättandet.
- Här lägger folk upp historier på ett alldeles speciellt sätt och
leker med ord. Det är kvickt och skrattet är aldrig långt bort. Vi
bor i skrönornas landskap och här används ett kryddat språk.
Susanne är litteraturvetare och har jobbat som journalist,
museipedagog på Polismuséet och som kommunikationsstrateg
på Säkerhetspolisen. Med tiden blev hennes längtan till Värmland allt tydligare. Så Susanne köpte ett litet torp i Tjustersby,
på cykelavstånd från Sunne centrum.
- Jag har fantastiskt gulliga och hjälpsamma grannar. I skogen är
jag aldrig rädd, vilket jag kunde vara i tunnelbanan i Stockholm.
Susannes farfar Curt Nyman spelade piano på 1920-talet till
stumfilmerna på Teaterbiografen i Sunne.
- Det är roligt att teaterbion är så fint renoverad. Fast det är inte
min släkthistoria utan framförallt Selma Lagerlöf och kulturen
med exempelvis Västanå teater som fått mig att flytta hit.
Susanne jobbar sedan några månader tillbaka som lärare för
årskurs 8-9 i svenska på Fryxellska skolan.
- Jag har fått högre livskvalitet och ett lugn i min nya tillvaro.
Jag sover bättre och hämtar hem mig själv. I Stockholm har alla
bråttom - här tar man sig tid.

GARANTERAT DEN BÄSTA SNÖN!
Snökanonerna från TechnoAlpin garanterar idrottare och alla
vintersportentusiaster den bästa snökvaliteten. Den unika och innovativa
tekniken garanterar fantastiska snöförhållanden över hela världen.

www.technoalpin.com - T 0565 103 03
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Att verka i Sunne är en bra idé!
Sunne har alltid förknippats med handlingskraftighet och idérikedom. I dag har Sunne Värmlands bästa företagsklimat och ligger
högt på Sverigerankingen. I kommunen finns ett varierat näringsliv
där de största branscherna är grafiska industrin, verkstads- och byggindustrin, besöksnäringen och jord- och skogsbruket.

– Vi är experter på att leverera system och helhetslösningar till
vintersportanläggningar. Företagen i Sunneklustret är bland annat
intresserade av att anställa IT-folk och kompetenta tekniker, säger
Jens Eide, vd och ägare av företaget JL Toppteknik och Pernilla
Fauhlér, vd i Team Axess Scandinavia.

I Sunne finns världsledande företag inom snötillverkning, entrésystem och annan service för skidanläggningar, så som JL Toppteknik,
TechnoAlpin Nordic, Doppelmayr, Team Axess, Scandinavia och
Northern Rails. Företagen i det framgångsrika vintersportklustret av
företag har olika inriktningar, till exempel lift- och transportsystem,
kompletta snökanonanläggningar, helhetslösningar för snöläggningssystem med stort urval av fläktkanoner, mjuk- och hårdvara
för skiduthyrning, kassa- och biljettsystem med mera.

Andra framstående företag i Sunne är Tetra Pak, Miller Graphics,
Rottneros, GMA, Häggmarks, Marvaco, AnVa Polytech och Optipac, för att nämna några. Företaget Climate Arena vill göra en
mångmiljardsatsning på en testanläggning för fordonsindustrin i
Sunne. Ett markanvisningsavtal är tecknat för ett område på 167
hektar.
En spännande matkultur håller på att växa fram i Sunne genom olika
företag som förankrar sig i platsen och med det lockar folk från när
och fjärran. På nästa uppslag berättar vi om några av eldsjälarna.

Vill du få tid och ork över till annat, låt oss
hjälpa dig med städning, fönsterputs och andra
hushållsnära tjänster. Vi är även godkända som
privat utförare av hemtjänst.
www.buskhagahemservice.se
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Välkommen till Sunne Fastighets AB som är kommunens
största bostadsföretag med närmare 700 lägenheter,
studentboenden och lokaler. Företaget växer med fler
lägenheter – Magasinsgatan och Allégården.
Välj att bo centralt, med sjöutsikt/nära sjö, barnvänligt
eller strax utanför centrum.
På www.sunnefastighetsab.se hittar du information om våra
fastigheter, utbud, uthyrningsregler och hur du ställer dig i vår bostadskö.

Magasinsgatan
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En växande
matkultur
Ridgedale Farm
Ridgedale Farm är ett småskaligt jordbruk dedikerad till att
producera mat av högsta kvalitet för en lokal marknad genom
att tillämpa jordbruksmodeller som återuppbygger och främjar
naturliga ekosystem. Här går produktivitet, kvalitet och smak
hand i hand med hälsosamma jordar och naturtrogen djurhållning. Biologisk mångfald i form av djur- och växtslag, rikt mikroliv, slutna näringskretslopp och betesbaserad djurhållning är
grunden till Ridgedale Farms breda utbud av grönbetesprodukter med genuina smaker hela vägen från jord till bord.
Yohanna Amselem på Ridgedale upplever Sunne som en attraktiv kommun att utveckla verksamhet på, av flera skäl:
- Allt sedan uppstarten har vi erfarit en öppen, nyfiken och
stödjande attityd gentemot vår verksamhet både från kommunen och andra företag i närområdet. Det finns en tydlig entreprenörsanda i kommunen, och vi är stolta att representera ett
av ett flertal spännande nystarter i arenan matinnovation bara i
vårt lilla Västra Ämtervik.

- Vi har en verksamhet som på många sätt förankrar sig i platsen,
vi jobbar med de lokala förutsättningarna, jorden och vädret, vi
jobbar omgärdade av Sunnes fantastiska vyer och den inhemska floran och faunan, allt bidrar till den attraktionskraft som för
människor från hela världen till vår lilla gård.

Kulinarika
Kulinarika drivs av paret Bibbi och Anders. På Kulinarika får du
uppleva det goda – mat, dryck och smak – på ett mer eller mindre aktivt sätt. Provningar, matlagningskurser, baka pizza eller
bröd i vår vedugn är exempel på vad du kan göra här.
Men det går också att komma till gården som mötesgrupp,
handla mathantverk, musta äpplen eller äta en måltid.
- Det som utmärker Sunne kommuns företagsanda är att alla
samarbetar, i vårt fall inom besöksnäringen, beskriver Bibbi
Kringlund stämningen i kommunen.
Samarbetet mellan kommunen och företagare inom besöksnäringen är också viktigt och en punkt Bibbi gärna lyfter fram:
- Vi har ett nybyggt hus för vår verksamhet, och här har vi fått
stor hjälp av kommunen och näringsliv- och miljöenheten som
varit fantastiska. I Sunne blir man lyssnad på och känner att ens
företagande är viktigt för kommunens tillväxt.

Virkestransporter, snöröjning m.m.

Behöver du en elektriker?
Tveka inte att höra av dig!

Morgan Näsman 070-345 15 99
Joakim Näsman 070-281 10 71

070-523 01 43 • 0565-309 50
el.fastighet@telia.com • www.larssonsel.com
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Västra Ämterviks Bryggeri

Stöpafors Kvarn

I Sunne producerar Västra Ämterviks Bryggeri öl som levereras
ut i Sunne, Värmland och världen. Bryggeriet drivs av Kristian
Thorén. Han tycker att det finns en tillåtande attityd för företagare i Sunne kommun med flera inspirerande verksamheter som
goda förebilder.

Stöpafors Kvarn tillverkar skrädmjöl sedan drygt 100 år. Nävgröt, Mårbackakaka, drömmar, pannkakor och pizzadeg är
exempel på vad mjölet används till. Emelie Jensen och Roar
Guldstein driver hantverket vidare med stort engagemang.
Emelie är barnbarn till kvarnens ägare så mjölnararvet lever
vidare. Historiens vingslag känns i hela byggnaden när havrerostningen pågår i vedeldade ugnar.

- Det känns som att man är del i en djup kultur av småföretagande och samarbete, kanske en rest av det gamla småjordbrukarsamhället, säger Kristian när han ska beskriva hur det är att
driva företag i Sunne kommun.
På varje flaska sitter en etikett på baksidan som lyfter fram platsen i vårt varumärken Fryken.
- Det är en hyllning till berättartraditionen i Sunne.

Genom att mjölnarna lyssnar, smakar, luktar, tittar och känner
får havren rätt smak och kvalitet. Den färdigrostade havren
skickas sedan vidare för skrädning. Då avlägsnas havrens skal
från kärnorna - mäller som de också kallas. Mällerna mals och
kvarnstenarna justeras manuellt. Mjölet hälls för hand upp i
påsar och levereras till butiker runt om i Sverige. Det går också
att köpa mjöl direkt vid kvarnen i Stöpafors.

Vår styrka ligger i storleken! Vi är ett mindre, flexibelt sågverk som
sågar 50 000 m3 klentimmer med toppdiameter från 12 cm upp till 21
cm. Vår produktion kan enkelt kundanpassas, vi kan såga små serier
och serier med speciella dimensioner, vi kan även hyvla efter kundens
önskemål. Vi står för hög kvalitet, personlig service och leverans i tid.

www.backebronssagverk.se

Kommunväxel
0565-160 00
E-post
kommun@sunne.se
Postadress
Sunne kommun, 686 80 Sunne
Besöksadress
Kommunhuset, Kvarngatan 4
Hemsida
sunne.se
Besök oss också på sociala medier!
Ladda ner appen Sagolika Sunne

• 17435 • www.jssverige.se

Fotografer i broschyren:
Mattias Blomqvist, Fastighetsbyrån,
Helena Henriksson, Anneli Jansson,
Krepart AB, Håkan Larsson, Öyvind
Lund, Simone Syversson.

