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BrobyGrafiska Utbildning i Sunne har 
närmare 300 studenter som läser på ef-
tergymnasiala KY-utbildningar. 

– Vi går en bra utbildning med mo-
dern teknisk utrustning helt upp to 
date med branschens snabba utveck-
ling. Det har varit en utvecklande tid 
här i Sunne, säger stockholmaren Con-
ny Zetterlund, 21 år.

Tim, Elaine, Conny och Marie går alla sista 
året på KY-utbildningen Förpackningsdesign 
i Sunne. Från olika hörn av Sverige har dessa 
unga människor sett Sunne som ett viktigt av-
stamp i karriären.

– Jag har under studietiden även rest runt 
till flera orter i Sverige under mina LIA-peri-
oder. Efter utbildningen vill jag till Australien 
för att bygga på min utbildning till en Bache-
lorgrad. Vi utbildar oss för en internationell 
arbetsmarknad och jag har möjlighet och vill 
passa på att skaffa mig fler erfarenheter, säger 
Elaine Johansson, 20 år, från Uddevalla.

Flit, gemenskap och party
Flera av studenterna på Sunnes KY-utbild-
ningar bor i studentbostäder på Arenavägen, 
den goda gemenskapen är märkbar och till-
gängligheten till skolans lokaler näst intill 
obegränsad.

Hur är det med studentlivet då? 
– Det är klart att det är lite lugnare i Sunne 

än i många andra studentstäder, men vi har till-
gång till ett rikt fritidsliv och onsdagsklubben 
innebär gemensam utgång till Köpmangårdens 
pub och om lördagarna hänger vi på Hotell Sel-
ma Lagerlöfs nattklubb, skrattar Conny.

Elaine uppskattar den charmiga småstaden 
Sunne:

– Det är en stor fördel med att studera i 
Sunne, där vi alla är oerhört fokuserade på ut-

bildningen, att vi har stort förtroende från lä-
rarna, eller kollegorna, som de vill säga. Det 
är många kvällar som vi suttit här och jobbat 
med utrustningen, förklarar Elaine.

Jobb efter utbildning  
KY-utbildningarna i Sunne har alla det 

gemensamt att avgångsstudenterna blir efter-
traktade på arbetsmarknaden. 

– Det är självklart att de mycket goda ut-
sikterna att få ett bra jobb har lockat. Om jag 
får rätt erbjudande så tar jag gärna en anställ-
ning på någon av branschföretagen i Sunne, 
medger Tim från Arvika som även gick sin 
gymnasieutbildning i Sunne.

En som redan fått jobb är Marie Lindberg, 
23-årig norrländska, tillika ordförande i stu-
dentrådet.

– Min sista LIA-period är även en provan-
ställning på ett företag i Norrköping. Jag har 
nästan aldrig varit där, men det ska bli spän-
nande!

Studenter i Sunne på 
väg ut i livet. 
Fr. v. Marie Lindberg, 
Conny Zetterlund, 
Elaine Johansson 
och Tim Engström.

Studenterna tar plats i Sunne

Fakta:

Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) är 
en eftergymnasial utbildningsform som 
bygger på ett nära samarbete med arbets-
livet. KY-utbildningen Förpackningsde-
sign, 120 poäng, är en av flera KY-utbild-
ningar i Sunne. Alla KY-utbildningar 
inkluderar en tredjedel lärande i arbete 
(LIA) ute hos företag i branschen.

Utbildningen Förpackningsdesign 
omfattar hela processen från idé till fär-
dig förpackning och ger kunskaper inom 
såväl konstruktion, material, funktion, 
dekor, logistik och miljö.

Utbildningen har även ett samarbete 
med högskolor i Sydafrika och Australien.

Det var 50 år sedan sist. Hög tid för nå-
got helt nytt.

– Det nya folkbiblioteket i Sunne 
kommer att spegla nutiden både till 
innehåll och utseende, lovar kulturchef 
Tuula Dajén.
Idag är biblioteket inhyst i en lägenhet på 
Storgatan med dålig tillgänglighet för såväl 
handikappade som barnvagnsfamiljer – knap-
past värdigt Sunnes rika litterära tradition. 
2008 ska flyttlasset istället gå knappt 100 me-
ter västerut till gamla Domus som byggs om 
i enlighet med ingen mindre än Sveriges idag 
främste arkitekt Gert Wingårdhs ritningar. 

Det som tidigare rimmade illa, klingar snart 
i dur.

– Det känns oerhört roligt att Gert, som 
verkar på en internationell scen, tar sig an 
vårt nya folkbibliotek. Han har ritat en vack-
er, öppen och genomlyst byggnad.
Kostnaderna kan hållas nere då installationer 
och hiss redan finns i fastigheten.

I händelsernas centrum
Det nya biblioteket väntas bli minst fem gång-
er så stort som det nuvarande.
Är det dags för att ta fram stora plånboken 
och köpa mängder med nya böcker nu?

– Nej det blir inte nödvändigtvis mer 

    Ett modernt 
folkbibliotek innehåller ett 
lärcenter med kraftigt informa-
tionsteknologiskt stöd för bland 
annat distansundervisning på 
universitetsnivå.

Det nya moderna folkbiblioteket i Sunne. I glaspartierna längs norra fasaden speglas Selma 
Lagerlöf-skulpturen på andra sidan Storgatan.Arkitekt: Gert Wingårdh.

Bibliotek värdigt Sunnes litterära tradition

böcker. Ett modernt bibliotek är så mycket 
mer än en boksamling för utlåning. Snarare 
ska vi gallra i vårt bokbestånd, se till att ha 
aktuell litteratur där en egen avdelning för 
Värmlandslitteratur har en central plats. Ett 
modernt folkbibliotek innehåller ett lärcen-
ter med kraftigt informationsteknologiskt 
stöd för bland annat distansundervisning på 
universitetsnivå. Vårt nya bibliotek ska även 
inkludera utställningshall, ett rum för kultur-
aktiviteter och auditorium. Biblioteket blir en 
mycket tillgänglig och central mötesplats 
nära övrig kringservice, säger Tuula bestämt.
   Förvandlingen från gammalt Domusvaru-
hus i mörkgrön fasad till nytt bibliotek med 

associationer till finländsk björk gillas av 
Sunnes kulturchef.

Däremot tas en röd tråd upp från 70-talets 
funktionalism.

– Vi återskapar ett café i det nya biblioteket 
vilket förstärker känslan av en mötesplats.
Konsum förväntas flytta in i nya lokaler på 
andra sidan Storgatan någon gång under som-
maren 2007. Därefter påbörjas ombyggnaden, 
med invigning 2008.

” Fakta:

Gert Wingårdh, 55 år, är en av de mest 
uppmärksammade svenska nu levande 
arkitekterna i Sverige och utomlands. 
Hans arbeten spänner från butiksinred-
ningar till stora fabrikskomplex. Sedan 
1977 leder han Wingårdh arkitektkontor 
AB med huvudkontor i Göteborg.
Gert Wingårdh har erhållit tre Kasper 
Salin-pris (Sveriges finaste arkitektur-
pris), vilket är fler än någon annan svensk 
arkitekt.

Gert Wingårdh har bland annat ritat 
Astra Zenecas forskningscenter, Möln-
dal, Arlanda flygledningstorn, Svenska 
Ambassaderna i Berlin och Washington, 
Chalmers Kårhus vid Chalmers tekniska 
högskola, Göteborg samt Universeum, 
Göteborg.


