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som tar vår svarta ryamatta i besittning och 
även andra utrymmen i biblioteket. Biblioteket 
verkar ha blivit deras andra hem. Även äldre 
använder huset flitigt bland annat för släkt-
forskning. Det känns verkligen som att Sun-

n e b o r n a 
tagit till 
sig huset, 
det har 
blivit ett 
b r u k a r -
bibliotek.

Ett hus med mycket omsorg
Sunne kommuns satsning på ett nytt bibliotek 
har uppmärksammats såväl nationellt som in-
ternationellt.

– Det är klart att Wingårdhs stämpel bi-
drar till uppmärksamheten. Idag nämns vårt 
bibliotek i samma andetag som Kungliga bib-

Det tog 30 år av diskussioner. 
Men nu står det färdigt – Sunnes 
nya bibliotek. Inte blev det sämre 
av att Sveriges mest kände arki-
tekt Gert Wingårdh ritat huset.

– Det här betyder oerhört mycket 
för Sunne. Vi har fördubblat antalet 
lånetagare och fyrdubblat antalet be-
sökare, säger kulturchef Tuula Dajén.

Sunnes nya bibliotek, som invigdes i maj 
2009, har blivit en naturlig mötesplats och ett 
kulturcentrum. Ett hus där litteratur, konst, 
musik, teater, dans, debatter och föreläsning-
ar varvas och berikar varandra. En offentlig 
miljö som man gärna stannar i och vill kom-
ma tillbaka till.

– Inte minst viktigt är det att våra barn och 
ungdomar hittar hit. Jag finner ofta ungdomar 

Kulturell mötesplats som speglar Fryksdalens björkskogar

Sunnes nya bibliotek

Sveriges Kulturkommun 2002 har byggt sitt efterlängtade nya bibliotek. En mötesplats och kulturcentrum som lockar Sunneborna. Ofta har biblioteket över 2000 besökare dagligen. Byggnadens 
vita glasfasad med svarta stammar symboliserar ljuset och pånyttfödelse genom björkarna i Fryksdalen. Arkitekt: Gert Wingårdh.  

”Det känns verkligen 
som att Sunneborna 
tagit till sig huset.”

Fakta:

Gert Wingårdh är den idag mest kände 
arkitekten i Sverige. Gert Wingårdh är 
den enda som belönats med fyra Kasper 
Salinpris. Bland Wingårdhs mest be-
römda byggnader återfinns de svenska 
ambassaderna i Berlin och Washington, 
Astra Zenecas forsknings- och utveck-
lingscenter i Mölndal, Chalmers kårhus, 
Arlandas flygledartorn, Universeum 
i Göteborg samt Clarion Hotel Sign i 
Stockholm – systerhotell till Selma Spa+ 
i Sunne. 

lioteket i Stockholm och Malmö Stadsbiblio-
tek. Det känns extra bra att det är ett gediget 
bygge rakt igenom – genomtänkt i estetik och 
funktion, bra logistik och med hög kvalitet i 
alla materialval. Det här är ett hus som många 
kommer att vara stolta över i generationer.

Auditoriet i biblioteket har plats för 170 
sittande besökare. I direkt anslutning till bib-
lioteket finns även en ny restaurang och Lär-
center.

Nobelåret
2009 års arrangemang präglas i hög grad av 
Nobelåret – 2009 är det Selma Lagerlöf fick 
Nobelpriset i litteratur, som första kvinna.

–  Vi avslutar Nobelåret med skrivartävling 
för Sunnes ungdomar. Tävlingen går ut på att 
skriva en skröna i Selmas spår. Prisutdelning 
blir på Nobeldagen 10 december.


