
Det avgående kommunalrådet Karl-Johan 
Adolfsson skrev tidningens ledare:

– Jag är vanligtvis negativ till reklamfinan-
sierade tidningar, men den här tycker jag blev 
väldigt bra! Bra texter som inte var skrytiga och 
fina balanserade bilder som kompletterar och 
ger ett positivt intryck. Tack för en fin produkt!

Även kommunchef Peter Karlsson är nöjd:
– Resultatet av tidningen vart väl ungefär 

som förväntat, den blev betydligt bättre än ti-
digare version. Det känns som att det är viktigt 
att någon gång komma ut med en mer tidlös 
information till kommuninnevånarna. 
Lars Erik Dahlström medverkade som arena-
ansvarig i Sunne kommun:

– Den del som rör fritidsverksamheten be-
dömer jag det var mycket bra info om vad som 
händer i Sunne. Det kontaktnät jag har bekräf-
tar det hela. Det bästa är att många har läst 
tidningen och blivit uppmärksamma på "vad 
mycket det finns i Sunne."
 
Näringslivet med på resan 
Intresset hos kommunens lokala näringsliv, 

bäst i Värmland enligt Svenskt 
Näringsliv, har varit stort.

– Vi på Mondi är väldigt 
nöjda med resultatet. Hela an-
nonsen med text och bild blev 
väldigt bra och texten kändes 
väldigt proffsigt skriven, säger Håkan 
Führ, vd Mondi Packaging Sunne AB.

Lena Eriksson, vd på Sunne Bostads AB är 
också nöjd:

– Vi tyckte att reportaget blev bra.
Anika Gyllenhammar är Centrumledare i Sunne:

– Jag vet att en artikel om mig som centrum-
ledare gjordes och den fick jag läsa korrekturet 
innan. Med denna artikel är jag helt nöjd.
Även aktörer i övriga Värmland passade på att 
medverka i Sagolika Sunne:

– Bra tidning! Resultatet blev bättre med bra 
bilder och bra layout. Det har varit enbart po-
sitivt, säger Anders Dahlström, nätplanerare, 
Fortum Distribution

Profilera studentstad Sunne
De senaste åren har Sunne som utbildnings- och 

I november 2006 utgavs tidningen ”Sagolika Sunne”.  
Tidningen, den andra efter givet koncept, gavs åter 
ut till alla hushåll och företag i Sunne kommun, 
samt till kontor över hela Värmland. Syftet är att 
marknadsföra Sunne som en framtidskommun och 
en attraktiv plats att bo och verka på. 

s t u de n t -
stad haft 

ett kraftigt 
uppsv i ng. 

Flera aktörer inom segmentet medverkade 
i tidningen. 

– Resultatet blev bättre än vad jag förvän-
tat. Det var ett bra reportage, lätt att samarbeta 
kring detta med de som producerade tidningen. 
En dialog med korrektur, bilder med mera som 
var positiv, förklarar  Inge Hedin informations-
ansvarig på Naturbruksgymnasiet Södra Viken. 

Elever på den eftertraktade KY-utbildningen 
Förpackningsdesign medverkade i en artikel:

– Jag tycker att studentartikeln var välskri-
ven och skildrade studentlivet på ett mycket bra 
sätt. Kul att ni tog med något om studenterna, 
för de är ju en del av Sunne. Tack och bra jobbat! 
menar Conny Zetterlund elev på Förpacknings-
design på Broby Grafiska Utbildning Sunne.

”Jag är vanligtvis negativ 
till reklamfinansierade tid-
ningar, men den här tycker 
jag blev väldigt bra! Bra 
texter som inte var skrytiga 
och fina balanserade bilder 
som kompletterar och ger 
ett positivt intryck. Tack för 
en fin produkt!”

”Kan referera till ett par 
kommentarer från kunder 
som erhållit tidningen i posten 
och dessa upplevde tidningen 
(och vår annons) som positiv. 
För egen del kan jag bara ge 
positiv feedback, att synas i en 
tidning som går ut till samtliga 
hushåll i kommunen känns bra 
ur marknadsförings synpunkt 
och samarbetet med Er fun-
gerade mycket bra.”  

”Denna tidning var positiv 
för mig med bra, fylligt och 
intressant innehåll.
Självklart var annonsen om 
oss (VA-Ingenjörerna AB) 
det mest positiva men det 
ligger väl i sakens natur.
Fortsätt som Ni gör så 
kommer med stor sanno-
likhet många att vilja vara 
med i er tidning. Lycka till!”

”Jag kan bara konstatera att 
jag är allmänt positivt över-
raskad över slutresultatet. Det 
var en bra text och väldigt 
professionellt agerat från er 
som producerade tidningen.”

Tidningen blev ju 
en riktig färgklick

Tack för en fin 
produkt

Jag kan bara ge 
positiv feedback

Fortsätt 
som ni gör

Bra text och väldigt 
professionellt agerat

”Resultatet blev faktiskt bättre, 
då jag först trodde att tidning-
en skulle få ett ganska trist 
utseende med tanke på att det 
skulle bli en tidning utgiven 
av kommunen. En liten förut-
fattad mening … men så fel 
man kunde ha. Tidningen blev 
ju en riktig färgklick med olika 
former av bilder o.s.v. 
Jättebra! Det bästa har varit 
att återgivningen av intervjun 
stämde så pass bra med vad 
man sagt och inga förväxlingar 
om vad olika personer sagt.”
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fd kommunalråd
Sunne kommun

Pär Olsson 
kontorschef 
Handelsbanken

Bengt Bäckström
projektledare
VA-Ingenjörerna AB

Jonas Källström
vd och företagsläkare 
Hälsolänken AB

Elaine Johansson 
elev, KY-utbildningen 
Förpackningsdesign på 
Broby Grafiska Utbildning

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


