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Sagolika Sunne

Flyttfågeln Amanda Ooms har landat i Östra Ämtervik

Skutt tar nya steg

Amanda Ooms har bott i Stockholm, Barcelona, Amsterdam,
London, Brighton, Berlin och Köpenhamn. Efter tre år i Skåne har
hon landat i Östra Ämtervik.
– Jag känner att jag verkligen
vill bo på landet de närmaste åren
och ha kontakt med den vackra naturen som Värmland besitter.

Skutt (Sunne kommun utvecklas tryggt
tillsammans) fyller fyra år i november
2009. Som ekonomisk förening med ett
90-tal medlemmar - handlare, fastighetsägare och kommunen – är syftet att
gemensamt utveckla Sunnes stadskärna
och förstärka varumärket Sagolika Sunne så att fler besökare trivs och konsumerar i Sunne.
Sedan i våras är Rolf Rockdahl, med
över 25 års erfarenhet av centrumhandeln, ny ordförande:
– Jag upplever att det är en bra samordning mellan de tre parterna och att kommunen verkligen lyssnar på oss handlare.
Det finns en medvetenhet hos kommunledningen att vi måste fortsätta marknadsföra Sunne centrum Det är viktigt
att vi inte slår oss för bröstet och känner
oss nöjda med det som är eller det vi har.

Allt fler upptäcker Sunne

Amanda Ooms är känd som skådespelare, författare, konstnär och föredragshållare. Dessutom ett energiknippe och en strukturerad
arbetsmyra som inte drar sig för något som
många skulle se som en för ansträngande utmaning. Nu bor hon med sin man fotografen

Skutt anlitar en projektledare inför såväl
Sagolik Sommar som Sagolik Jul. Sommaren 2009 har regelbundna aktiviteter
avlöst varandra i centrum med events,
uppträdanden, allsång, talangtävlingar
med mera.
Sunnesonen Johan Gustavsson gjorde
ett förträffligt jobb som projektledare.
– Eftersom jag sedan över 20 år är
ordförande för Svensk Handel i Sunne
så vet jag att det är nödvändigt med ett
levande centrum med skickliga och engagerade handlare. Det är viktigt att vi
fortsätter stärka Sunnes attraktivitet som
besöks- och inflyttningsort. God service
från kommunen och ett bra handelsutbud
är många gånger avgörande för att människor skall ta ett beslut att flytta till en
ny ort.

”Jag beundrar människor
som så koncentrerat och
passionerat lever sina
projekt.”
JH Engström och deras två barn i Värmland
där de tänker arbeta med sina nya projekt.
– JH trivdes inte i Skåne där vi bodde förut.
Det är för mycket Värmland och skog i hans
blod. Han längtade hem och det fick oss att
flytta hit. Eftersom jag sedan tidigare kände
makarna Broos och Lars Lerin så blev det ett
naturligt villkor: då får det bli Östra Ämtervik.
Vänjer sig vid skogen
1800-talsgården med vita knutar köptes hösten
2008. Sedan dess har den renoverats och i våras
flyttade familjen in i Sunne kommun. Redan
efter ett halvår har hon erövrat skogen, en källa
till svampplockning för matglada Amanda.
– Jag kan även gå ensam numera, men inte
för långt in, jag är lite skraj för att gå vilse. Jag
måste köpa mig en kompass.
Nu är Amandas stora förändring i livet varken den mörka skogen eller flytten till Svealand.
– Jag blev mamma till tvillingar förra året,
det var en stor omställning. Speciellt som det
var så pass sent i livet, ler Amanda och man
kan ana en liten trötthet i ögonvrån.
Effektiv heminredare
Idag går Mischa och Tula, snart två år, på dagis
(”världens bästa personal” enligt Amanda) i
Östra Ämtervik. Katterna Hassan och Gäddan
har funnit sig till rätta med att jaga fladdermöss
och drängstugan har förvandlats till ateljé.
Något som är mindre känt är Amandas husliga talang.
– O ja, jag lägger mycket energi på att skapa
ett trivsamt hem. Jag ägnar gärna min tid i köket och bakar vårt egna bröd. Tycker att det är
viktigt att fylla vardagen med den kärlek och
njutning som måltiderna kan ge.
Kreativa vänner
Östra Ämtervik har blivit Värmlands svar på
Österlen där flera kreativa människor funnit
sitt hem på jorden. En inspirerande miljö och
vacker natur som har stor betydelse för Amandas välbefinnande.
– Det är fint att veta att man kan ta en kaffe
på Almalöv, prata lite med vänner som jag känner en samhörighet med. Jag beundrar människor som så koncentrerat och passionerat lever
sina projekt. Det betyder mycket. Sedan är det
praktiskt att känna folk när man kommer ny
till en ort, som kan tipsa om bra elektriker eller
rörmokare.
Farföräldrar guld värda
Efter föräldraledigheten har nu Amanda åter
börjat jobba och vardagen med livspusslet har
sina utmaningar. Amanda har i höst filmat i
Stockholm och Göteborg och JH har utställningar i Paris och workshops i London.
– Det gäller att planera, sedan har vi stor
hjälp av farmor och farfar. De är helt underbara.
Trivs även i Sunne
Östra Ämtervik i all ära, men Sunne tätort be-
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En smak av Fryksdalen

Friska fläkt. Sunne kommun blev en färgstark profil rikare 2009. Amanda Ooms har flyttat med
man och två barn till Östra Ämtervik. Kvar i Skåne sitter före detta grannen och filmregissören
Jan Troell och gråter en skvätt.
hövs för att komplettera livet. Amanda har redan föreläst på Broby Grafiska och agerat moderator för företag i kommunen. Barnen har fått
uppleva sin första ’’Marten’’ härom veckan.
– Sunne är en vacker liten stad där man slipper köer – det är det fina med småstäder, vilket
jag även uppskattade i Trelleborg. Allt går så
fort att fixa. Sedan är biblioteket en pärla, jag
blev totallycklig när jag såg hur den byggdes
klar lagom till att vi flyttade hit. Mina barn
älskar att vara där. Det är en mycket bra mötesplats.
Saknar lekplats i centrum
Men Amanda vore inte Amanda om hon inte
hade tusen idéer om hur saker kan förändras till
det bättre:
– Det finns ingen riktigt bra lekplats i stadskärnan, det saknar jag. Jag kan designa en
skulptur som barnen kan klättra på om ni vill.
Sedan hade det passat perfekt om man under
vintern kunde spola en skridskobana på Teatertorget. Att dansa på skridskor till musik är hur
kul som helst.
En annan stötesten är mobilnätet.
– Täckningen i Östra Ämtervik är bedrövlig,
liksom att vi inte har ett fungerande bredband
utan modem. Jag tror det är en förutsättning i
framtiden att skapa en fungerande infrastruktur för kommunikation om man vill få fler att
bosätta sig på landsbygden.
– Jag hoppas också att planerna på att utöka
lågpristrafiken från Karlstad flygplats blir av.
Då kommer kontinenten och Skåne betydligt
närmare.

Läsa Selma i vinter
Sedan måste Amanda iväg. På väg till nya utmaningar för tiden som småbarnsförälder har
även inneburit att till och med Amanda fått
lägga andra saker på hyllan. Som att träna regelbundet och läsa skönlitteratur
– Jag fick Selmas samlade verk på min födelsedag, och ett årskort på Selma Spa och gym
skall jag ge mig själv. Det blir härligt.

Fakta:
Namn: Amanda Francisca Ooms.
Ålder: 45 år
Familj: JH (Jan Henrik) Engström, tvillingarna Mischa och Tula (födda januari
2008).
Karriär (i urval):
Skådespelare i filmerna Mesmer, Forsyte Sagan, Bröderna Mozart, Kvinnorna
på taket, Harrys döttrar, Så vit som snö,
Sök och Maria Larssons eviga ögonblick
m.fl.
Författare: Nödvändighet 1991 och Tåla
Mod 2006.
Konstnär: Flera separatutställningar.
Aktuell: I teveserien ”Morden”, en uppföljare till ”Graven”. Skådespelare i Hannes Holms nya film som har premiär 2010
och i tevedeckaren Kommissarie Winter.

Sagolika Sunne - oktober 2009

Med parollen: ”Kan Toscana, kan vi!”
har ett 25-tal matproducenter i Sunne,
sedan hösten 2008, slutit sig samman i
matnätverket ”En smak av Fryksdalen”.
Förenade av närheten till Frykensjöarna
och ett småskaligt naturbruk har de gemensamt skapat sig ett varumärke som
lockar besökare från när och fjärran.
Mjölnare Lennart Svahn är en av initiativtagarna:
– Vi ska vara stolta över det vi har,
utöka vårt samarbete och ge våra gäster smakupplevelser utöver det vanliga.
I sommar har vi haft otroligt många
besökare på våra gårdar. Vi har också
serverat Tapastallrikar med kallskuret
från Sunnes landsbygd på bryggan vid
Björkaholm och restaurang Tossebergsklätten.
Bland producenterna finns allt från
fiskrökare, chakuterister och äggproducenter till biodlare, ostmakare och kryddodlare.
– Vi har kontakt med apoteket i Sunne
för att sälja närodlade örter och kryddor
och i december ska vi erbjuda ett julbord
som till 90 procent är odlat inom Sunnes
kommungräns.
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