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Intresset för att arrangera mässor och an-
dra stora arrangemang i Sunne växer. 

– Det är verkligt drag i detta nu och re-
sponsen från allmänheten överväldigad, 
säger Lars-Erik Dahlström, kommunens 
arenaansvarig.

De sammanbyggda sport- och fot-
bollshallarna har bevisat att de fungerar 
mycket väl som mässhallar. Dessutom 
ger arrangemangen god uppmärksam-
het i Sverige. Vid Villamässan i mars 
med 14 000 besökare lade arrangörerna 
500 000 kronor på utskick till villaägare 
i Sverige och Norge och vid Hälsomässan 
i oktober spreds information till hushål-
len för 200 000 kronor. Den uppmärk-
samheten gynnar Sunne kommun. Även 
Antikrundans besök gav stort genomslag 
i media.

– Vi har ett politiskt beslut om att hal-
larna ska användas i mässyfte. Även om 
det tar tid från föreningarnas verksamhet 
så ger mässorna även goda inkomster i 
form av parkeringsavgifter och försälj-
ning till kommunens klubbar. Vi har en 
bra dialog med Sunnes föreningar. Skul-
le efterfrågan öka ytterligare i framtiden 
är det dock nödvändigt med en ny kombi-
nerad sport- och mässhall i Sunne. 

Mässor 
sätter Sunne 
på kartan

Rondeller 
nödvändiga 
i framtiden
Allt fler ser nödvändigheten av cirkula-
tionsplatser på 45:an vid avfarterna till 
Vattenparken och Helmia. Sunne kom-
mun, som uppvaktats av åkerirepresen-
tanter, är medveten om trafiksituationen 
och för diskussioner med Vägverket.

– Som det ser ut nu finns det inga an-
slag hos Vägverket för att bekosta dessa 
cirkulationsplatser. Finansiering måste i 
så fall lösas på annat sätt. Vi har gjort 
förslag på hur trafiksituationen skulle 
kunna göras säkrare, inkluderat även en 
parallell industriväg öster om 45:an, men 
det är ännu på förslagsstadiet, säger ga-
tuingenjör Catharina Rosenkvist. 
En rondell kostar ca 5-10 miljoner att 
bygga.

Höghus 
i Sunne 
stadskärna
I november går ett planförslag ut på 
samråd gällande nya bostäder och par-
keringshus i Domuskvarteret i centrala 
Sunne, idag en öppen parkeringsyta. Det 
är markägare Sunne Byggnads AB som 
önskar exploatera marken med ett sju vå-
ningar högt flerbostadshus, innehållande 
ca 55 lägenheter.

– Jag ställer mig positiv till förtätning 
av stadskärnan. Det här är ett intressant 
sätt att komplettera gammal bebyggelse. 
Utsikten från de översta våningarna 
skulle bli magnifik. Men alternativa sätt 
att bebygga kvarteret finns och de stude-
ras för närvarande av exploatören, den-
nes arkitekt och oss, så att det förslag 
som skickas ut till samråd skall bli så bra 
som möjligt, säger stadsarkitekt Rolph 
Johnsson.

Planförslaget med skisser ställs ut för 
allmän beskådan i kommunhuset från 
och med mitten av november. Organi-
sationer som tidigare tittat på förslaget 
i programarbetet har ställts sig positiva, 
däribland länsstyrelsen.

Kommunen ser gärna fler nystartade 
företag i Sunne. Varför inte börja med 
att inspirera den egna personalen.

– Vi räds inte utvecklingen, vi går 
gärna först som en frisk fläkt, säger nä-
ringslivsutvecklare Anna Blomquist.

En kommun kan inte starta nya företag, men 
man kan skapa förutsättningar som underlät-
tar för medborgarna att nya företag skapas.

– Totalt har vi haft 200 personer de senaste 
två åren som genomgått Inkubator Ideums ny-
företagarkurser. Av dessa har det varit ett 30-
tal offentliganställda. Kommunen har 1 200 
medarbetare och är särklassigt den största ar-
betsgivaren i Sunne. Därför är det rimligt att 
Sunne kommun visar vägen. Jag har även job-
bat inom det privata näringslivet men kan är-
ligt säga att jag inte haft en bättre arbetsgivare 
än Sunne kommun - en tillåtande och generös 
organisation. Stolthet är en framgångsfaktor, 
medarbetare som mår bra orkar frisätta nya 
idéer, förhoppningsvis leder det så småning-
om till nya företag, menar Anna.

Från psykiatrin till eget företag
Två som tagit klivet från arbete inom kommu-
nens verksamhet till att starta eget är tidigare 
undersköterskorna Maria Eriksson och Britt-
Marie Gustafsson som tillsammans startade 
Solrosen Hemhjälp – ett privat hemtjänstfö-
retag.

– Jag hade länge tänkt på att starta eget nå-
gon gång i livet och tog till slut kontakt med 
Maria Mattsson på Ideum. Samtidigt slum-
pade det sig så att min svägerska Britt-Marie 
gick i samma tankar och då kändes det skönt 
att vara två om saken. 
Efter nyföretagarkurs på Inkubator Ideum 
sjösatte de sitt nya företag i december 2005. 
Blev det som ni trodde?

– Både och, det är svårt att få lönsamhet med 
alla skatter, avgifter och försäkringar trots att 
vi jobbar betydligt mer än tidigare. Samtidigt 
är det mycket roligare att själv styra vardagen. 
Först inriktade vi oss till äldre, men det är allt 
fler barnfamiljer som hör av sig till oss, för-
klarar Maria, som tror att den nya regeringens 
skattelättnader inom branschen kommer att 
öka efterfrågan på företagets tjänster.

Var då kursen till nytta för framtidens pröv-
ningar?

– Ja, det var det. Att lära sig formulera af-
färsplaner och träffa andra i samma situation 
var mycket värdefullt.
Solrosen Hemtjänst verkar i framför allt Sun-
ne och Torsby kommuner, men kan även tänka 
sig att arbeta över hela Värmland.

– Får vi lite mer snurr på verksamheten så 
kan vi anställa en person.

Sunne bäst i Värmland
Sunne kommuns näringslivsklimat är rankad 
som 22:a i Sverige av Svenskt Näringsliv, bäst 
i Värmland för andra året i rad.

Sunne kommuns näringsliv står på tre sta-
diga ben; grafiska branschen, besöksnäring/
konferens och jord/skog. TetraPak har anställt 
ytterligare 50 personer i år, Sveriges moder-
naste vattenpark har haft 80 000 besökare för-
sta säsongen och vart fjärde jobb är inom den 
gröna näringen. Den fortsatta utvecklingen 
ska naturligtvis utgå från denna framgångs-
rika näringslivsprofil, men Anna ser även fler 
företag inte minst inom tjänstenäringen.

– Endast 290 av Sunnes företag har mer än 
en anställd, de övriga dryga 900 företagen är 
enmansföretag eller har en anställd. De allra 

flesta företag börjar som enmansföretag, det 
är där starten läggs för något som kan växa 
efterhand. 

Toppmoderna utbildningar
Som ett tecken på Sunnes starka näringslivs-
profil är att såväl Sweflex (Sveriges flexogra-
fiförening), samt branschorganisationen för 
spa & hälsa lagt sina huvudsäten i Sunne.

Branschföretagens engagemang i Sunnes 
KY-utbildningar säkerställer också spets-
kompetens hos framtida medarbetare. Totalt 
går drygt 300 studenter en yrkesinriktad KY-
utbildning i Sunne varje år.

Framtiden
Hur ser då Anna på framtiden, Sunne 2016?

– Vi har nått vår målsättning på 15 000 in-
vånare, vi har nått topp tio i Svenskt Närings-
livs ranking, E 45:an är helt utbyggd, Holmby 
industriområde har expanderat kraftigt, Sun-
ne har ett levande, gemytligt och vattennära 
centrum, vi har befäst vår ställning som en 
attraktiv kongressort med en helt ny mässhall 
för 2 000 besökare. Dit når vi, det är jag över-
tygad om, lovar Anna Blomquist.

Fler inspireras till att starta eget

              Jag har inte haft en 
bättre arbetsgivare än 
Sunne kommun 
- en tillåtande och generös 
organisation. 
Stolthet är en framgångs-
faktor, medarbetare som 
mår bra orkar frisätta nya 
idéer, förhoppningsvis 
leder det så småningom 
till nya företag.

Sunne kommun 
konkurrensutsätter 
egen verksamhet

Idé- och designcentrum Ideum - en naturlig mötesplats för ett ökat nyföretagande och utveck-
ling av nya idéer i Sunne kommun. Idag är det full verksamhet i alla husets lokaler, senast i ra-
den är ett callcenter med femton medarbetare, ett digitalt tryckföretag samt ett norskt nystartat 
företag med koppling till förpackningsindustrin.

”

Fakta Inkubator Ideum:

Inkubator Ideum - ett EU-projekt där 
även Sunne kommun, Länsstyrelsen och 
regionala fonden medverkar - syftar till 
att skapa en tillväxtplats för företagande 
i Sunne genom att implementera en in-
kubatorprocess för nya idéer och företa-
gande på Ideum i Sunne. 

Projektet har varit lyckosamt och be-
tytt att nyföretagandet i Sunne ökat bland 
annat tack vare flexibla starta-eget-ut-
bildningar på kvällstid. Inkubator Ideum 
erbjuder åtta veckors nyföretagarkurser. 


