Mitt liv i Gullspångs kommun
Mitt namn är Stefan Skärlund
och jag är född och uppvuxen
i Norrköping och Sankt
Annas skärgård för cirka 45
år sedan. På 90-talet när jag
var i 20-årsåldern begav jag
mig till Stockholm för att bli
skådespelare. I storstaden
hittade jag min sambo Örjan,
fick min utbildning och
teaterkarriär.

Hur kom det sig att du
flyttade till just Gullspångs
kommun?
Efter 20 år i Stockholm kände
både jag och min sambo att
vi inte trivdes i stressen,
hetsen och myllret av
människor. Jag kände en
längtan efter något annat.
Då vi spenderat somrarna hos min sambos föräldrar i Mariestad kände jag
som, gammal östgöte, att här i Skaraborg är det ändå riktigt trevlig att vara.
Vi började leta efter fritidshus i närområdet av Mariestad. Efter att ha kikat
på diverse små torp föddes tanken om att vi nog inte sökte ett fritidshus
utan istället ett andra hem. Ett ställe där vi kunde bo året runt. Till saken hör
att vi besökt Hova och Gullspångs kommun flera gånger då vi rest mellan
Stockholm och sambons föräldrar i Mariestad. Jag kände så starkt för
platsen. Det låter lite flummigt, jag vet, men jag kände att här vill jag bo.
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I Hova där vi nu bor permanent fanns en sådan positiv kraft. En liten ort
med så mycket liv! Här finns affärer av alla slag livsmedel, el, färg,
blommor, apotek, skog & trädgård, spel och tobak, frisörer, konditori, hotell,
restauranger, gym, försäkringsbolag och massor med verkstäder och
serviceinrättningar. Och inte minst kulturevenemang så som teater och
utställningar!
Efter några års letande via nätet hittade vi plötsligt stället vi sökte. En liten
torpargård vid vägens slut mitt i skogen. Långt från stress och mänskligt
stoj. Ett ställe där vår hund kan gå fritt, där vi kan ha våra katter. Och strax
skaffade vi höns och gäss för självförsörjning och för att skapa liv i gårdens
ladugård. Allt detta för vad handpenningen på en etta i Stockholm skulle
vara.
Min försörjning får jag som teaterlärare vid Vadsbogymnasiet i Mariestad.
Till och från jobbet kan jag lätt pendla med bil, buss eller tåg.

Vad är det bästa med att bo i Gullspångs kommun, vad värdesätter du
mest?
- Skogen runt knuten
- Närhet till service, vårdcentral, apotek, bibliotek mm
- Ett lugnare tempo, mindre stress
- Buss och tågförbindelser
- Möjlighet till att delta i fritidsaktiviteter
- Närhet till dem som styr kommunen
- Känslan av att bli lyssnad på
- Lugnet
- Friheten
- Sjön Skagern
- Kommuninvånarnas trevliga och bussiga sätt. Jag har aldrig mött så
många trevliga och glada människor som i Gullspångs kommun.
- Fiberanslutning även långt ute i skogen som möjliggör hemarbete.
- Billigt boende, drömbostaden finns inom räckhåll
- Att kunna ha höns och vara självförsörjande till den grad man vill.
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Vad skulle du ge för råd till någon som går i tankar att flytta till
Gullspångs kommun?
Jag skulle säga att du ska höra av dig till någon som gjort resan innan dig.
Kolla med Gullspångs kommun vad de kan hjälpa till med om du väljer att
flytta hit. Kom hit och hälsa på vid alla årstider och se hur vi har det. Ring
eller mejla mig!

Vad är ditt bästa smultronställe i Gullspångs kommun?
Vår lilla gård i skogen, sjön Skagern och Hova samhälle. Sen tycker jag
dressinbanan i Gullspång är helkul och vacker.

Vad gillar du att göra på din fritid?
Jag gillar att jobba hemma med huset och gårdens djur. Sen har jag
engagerat mig i Riksteaterföreningen Gullspång samt i den lokala
politiken. Jag håller även teaterkurser för barn och unga i kommunens regi
tillsammans med Studiefrämjandet.
Och just det, jag pluggar på halvfart och distans vid universitetet i Karlstad
som ligger drygt en timma bort.
Har du mer frågor eller funderingar så tveka inte att ringa eller maila mig.
Jag berättar gärna mer.
Telefon: 0705-46 01 22
E-post: stefan.skarlund@gmail.com
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