
2003 och 2006 gav Sunne kommun ut 
tidningen ”Sagolika Sunne”. I höst är 
det dags igen. 

Tidningen, som trycks i fyrfärg, distribueras 
åter till samtliga hushåll och företag inom Sun-
ne kommun samt till alla kontor i hela Värm-
land. 

Ett viktigt medel på väg mot visionen
2008 beslutade kommunfullmäktige att fast-
ställa en strategi med visionen att bli fler invå-
nare och göra Sunne känt som Sagolika Sunne.

Den stora målsättningen är att skapa tillväxt. 
Förhoppningen är att vi är många som tillsam-
mans vill bidra till att göra Sunne alltmer sa-
golikt.

Om alla ser sig som ambassadörer för sin 
kommun och talar väl om hembygden får det 
positiva följdverkningar för alla. Ett verktyg i 

denna strävan är tidningen ”Sagolika 
Sunne”.

En bra bild av Sunne
Kommuntidningen har samma kon-
cept och produceras, som förra gång-
en, av Grafisk Konsult AB.

- Grafisk Konsult står för det 
praktiska arbetet med tidningen 
och arbetsgången fungerade bra 
förra gången, säger Anneli Jans-
son, informationsstrateg på Sun-
ne kommun.

Tidningens syfte är att nå ut 
med kommunstrategin, be-
rätta vad som händer i Sunne 
kommun, visa upp Sunne som en fram-
tidskommun och en attraktiv plats att bo i och 
verka på samt marknadsföra Sagolika Sunne 
vid konferenser, mässor och besök.

Proffsigt intryck Mycket nöjd med resultatet Vår bild av verkligheten
”Tidningen ger ett 
proffsigt intryck av 
Torsby. Resultatet blev 
bättre än förväntat och 
vi använder tidningen 
i marknadsföring och 
fortsätter att dela ut 
de exemplar som finns 
kvar.”

Hans Nilsson
vd för Torsby 
Utveckling AB (TUAB)

Sagolika Sunne

Utnämningen till Årets Kulturkommun 2002 befäs-

ter Sunnes position som kulturmetropol i Värmland.

Arvet från bland annat Selma Lagerlöf förvaltas väl,

inte minst genom skrivartävlingar och teater-

uppsättningar.Att ge en självklar plats för barnen i kommunens

kulturliv är kärnan i kulturkonsulent Tuula Dajéns ar-

bete.
– Barnen är framtidens kulturbärare. Därför måste kul-

turen vara en naturlig del av undervisningen i skolan.

Sunne bygger för framtiden

Högstadieeleverna på Fryxellska skolan i Sunne kommer fr.o.m. höstterminen 2003 att flytta in i nya lokaler. Den nya skolan är den största enskilda satsningen som kommunen någonsin gjort.

I Sunne byggs det för framtiden och det på många olika

områden. Fryxellska skolan, som kostat 75 miljoner

kronor, är den största enskilda satsningen kommunen
någonsin gjort. I november togs första spadtaget för 24

nya attraktiva lägenheter på Sundviksområdet.

Inlyttning sker i maj 2003.
I Sunne bygger också flera kändisar upp sig mentalt.

Både Sven-Göran Eriksson och hertigen av Värmland,

prins Carl Philip har hittat sina smultronställen i Sunne.

– Se sidorna 6 och 7 –

Livskraftiga företag
Framtidens kulturbärare

Det finns många livskraftiga och expansiva före-

tag i Sunne. Nybyggda IDEUM med företags-

hotell och utbildningslokaler, bidrar till en

fortsatt kreativ miljö för den grafiska bran-

schen – största näringsgrenen i Sunne

kommun.Hälsokällan med Annika Westerberg

och Lena Luckmeier i spetsen, är ett av

många exempel på framgångsrika före-

tag i Sunne. I februari är det nypre-

miär för Hälsokällan i utbyggda loka-

ler. Stor satsning på företagsgrupper

väntar.
– Nu kan vi bemöta det ökade in-

tresset kring verksamheten, säger An-

nika.

Distr. i januari 2003 till alla hushåll och företag i Sunne samt till samtliga kontor i Värmland. Frågor om innehållet besvaras av Anneli Jansson 0565-164 14

Läs om
Sunne på Internet:

www.tidning.net

Studentstad Sunne – allt fler väljer Sunne på karriärtrappan. Se sidan 14
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Distr. i nov 2006 till alla hushåll och företag i Sunne samt till kontor i Värmland. Frågor om innehållet: Anneli Jansson 0565-164 14

Sunnes näringsliv i 

topp i Värmland – framtidstro ökar 

investeringsviljan hos företagen. 

Cyklister och gångare får ökat 

utrymme i gröna Sunne. 

Se sidan 8 och 11 Sagolika Sunne ges ny profil 

och förgyller julhandeln i stadskärnan. 

Se sidan 4 och 10

Grafisk Konsult AB producerar tidningar på uppdrag av företag och kommuner  •  Tel: 031-340 88 00  •  E-post: info@tidning.net

Vi vill förmedla en sann och visionär bild av Sunne

Fler som är nöjda med Grafisk Konsults kommuntidningar:

”Jag är mycket nöjd 
med resultatet. Snygg 
layout och brett inne-
håll”

Frank Lassen
tid. kommunalråd i
Grums kommun

”Det är inte alltid helt 
lätt att få ut positiva 
resultat av vår verk-
samhet i dagspress 
och media. Med en 
egen tidning kan vi 
förmedla vår bild av 
verkligheten, så som 
vi uppfattar den. Jag 
har enbart hört posi-
tiva kommentarer om 
”Vänersborg – med 
unika utsikter”.”Lars-Göran Ljunggren

kommunalråd (s) i
Vänersborg.

Enbart positiva uppfattningar
”Det jag har hört är 
enbart positiva upp-
fattningar om tid-
ningen, den är upp-
skattad. Jag upplever 
det som en produkt att 
fortsätta med i framti-
den. Framför allt har 
ni lyckats få till bra 
framsidor. Jag vill ab-
solut synas i det här 
tillfället. Tidningen 
är också i allra högsta 
grad relevant med tan-
ke på att den når alla 
företagen.”

Positiv överraskning
”Den är faktiskt en 
positiv överraskning 
för mig - läsvärd och 
fängslande rakt ige-
nom. Jag har tagit mig 
tid att läsa igenom 
tidningen och funnit 
att upplägget fängslat 
mig under läsningen 
och den information, 
som jag får. Gärna 
lite mer av det lo-
kala företagandet i ett 
större perspektiv, som 
påvisar kommunens 
livskraft och framtida 
potential.”       

En mycket bra tidning
”Det har varit ett gott 
samarbete och jag har 
fått väldigt många po-
sitiva synpunkter. En 
mycket bra tidning har 
många sagt till mig, de 
har till och med gjort 
sej omaket att ringa 
speciellt för att tala om 
att de tycker tidningen 
är bra!”

Henrik Ripa
kommunalråd (m) i
Lerum

Marie-Louise Dangardt
kommunalråd (s) 
Hofors kommun

Sven Moosberg
vice ordförande (sp)
i kommunstyrelsen i 
Strömstad


