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Att veta eller att inte veta - det är frågan?

Helena Bergström
Informationsansvarig

I mina cyniska stunder brukar jag tänka på ett citat av tyske 
dramatikern Heiner Müller; han sa att ”Optimism är bara brist 
på information”. I mitt jobb som informationsansvarig i Grums 
kommun händer ofta det omvända, det vill säga - jag tänker att 
pessimism beror på brist på information. För även om Grums 
har många saker som kan bli bättre så finns det också mycket 
som görs väldigt bra. Sedan ligger det väl i vår mänskliga natur 
att lägga negativ kritik på minnet och glömma det positiva.  
Det kanske inte beror på informationsbrist?

På kommunledningsgruppens senaste möte gick vi igenom en 
hel drös med undersökningar. Allt ifrån ranking av företags-
klimat till brukarundersökningar på våra särskilda bostäder 
och gällande utemiljön. Den samlade bilden av nuläget är att vi 
har en bra kvalitet på många områden. Samtidigt behöver man 
vara lite källkritisk och veta vad som faktiskt undersökts.

Senare samma dag släppte tidningen Fokus sin årliga kommun-
ranking ”Bäst att bo”, som alltid får en enorm uppmärksamhet 
i media. Förra året kom Grums sist i den; nu hade vi klättrat 58 
platser mycket tack vare att de har arbetat om sitt sk index. 

Enligt Fokus ranking är vi en av länets bästa kommuner att vara 
ung i men betydligt sämre för de äldre. Det ligger nämligen 
Grums till last att vi har en låg kostnad för vår äldreomsorg.  
Att vi sedan får 100 (!) procents nöjdhet när man frågat 
boende och deras anhöriga på särskilda bostäder om 
bemötande från personalen, det väger inte så tungt. Inte 
heller att 94 procent upplever boendet som tryggt eller att  
89 procent tycker att måltiderna smakar bra. För rankingen 
tycks pengarna helt enkelt vara viktigare än upplevd kvalitet. 
Sedan behöver vi bli bättre på aktiviteter för de äldre och tack 
vare att vi vet det har kommunstyrelsen föreslagit 600 000 
kronor till det i nästa års budget.

Det är precis så vi ska använda  
resultaten av undersökningar.  
Men när det gäller bilden av  
kommunen, inte minst invånarnas  
egen, har vi  tyvärr en väldigt 
lång och mödosam väg kvar att gå.
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Vad tror du att andra utanför kommunen har för bild 
av Grums? Det var en av frågorna man ställde till 
800 - 900 grumsbor i undersökningen ”Värmlänning-
arnas Liv & Hälsa 2012”. Svaren visade att grumsbor 
har den sämsta självbilden i Värmland gällande sin 
hemkommun (-43). 

Attraktivitet & attityder

Kommun

Arvika
Eda
Filipstad
Forshaga
Grums
Hagfors
Hammarö
Kil
Kristinehamn
Munkfors
Storfors
Sunne
Säffle
Torsby
Årjäng
Karlstad

Totalt

Bedömning
(balansmått)

35
-2
-12
13
-43
-22
67
11
14
-29
-12
74
8
27
31
56

30

Grums kommun under luppen - fakta & åsikter
Allt mer av kommunadministrationens tid går åt till att svara på olika undersökningar och rapportera in 
nyckeltal och statistik. Det görs bland annat för att de ansvariga ska få veta hur vi ligger till och för att du 
ska få veta vilken kvalitet kommunen erbjuder inom olika områden. Här är en aktuell översikt.

Foto: Serhiy Kobyakov

TEMA: Kvalitet

Också i 2008 års upplaga av denna undersökning 
var grumsborna minst stolta. Då svarade 15 procent i 
Grums att de kände skam när de berättade för  
obekanta människor var de kommer ifrån. Lägst 
stolthet hade åldersgruppen 18-34 år. Grums hade 
samtidigt störst andel i länet som svarade ”Ja” på 
frågan om de funderade på att flytta från kommunen.

”Värmlänningarnas Liv & Hälsa” är en undersökning 
som görs i samverkan mellan Karlstads universitet 
och Landstinget i Värmland. Den är tänkt att vara ett 
beslutsunderlag för landstinget och kommunerna.

Grums kommuns elever ger skolan länets högsta 
betyg för trivsel och trygghet. Det visar Sveriges 
Kommuner & Landstings enkätundersökning 
”Öppna jämförelser grundskola 2014”. Elevenkä-
ten besvarades läsåret 2012/2013.

Grumseleverna i årkurs 5 gav skolan det högsta 
betyget i länet och sjunde högsta i riket.
Eleverna i årskurs 8 i Grums gav också skolan det 
högsta betyget i länet. Sett till hela riket resultera-
de åttondeklassarnas svar i en artondeplats.

Elevernas genomsnittliga meritvärde hamnar på 
plats 120 av 289 kommuner. Grums kommuns 
skolor har många nyanlända elever med annan 
skolbakgrund. Meritvärdet dras överlag upp av de 
nyanlända barnens resultat. Men det är svårt att 
lära sig både svenska och  
engelska samtidigt, så måluppfyllelsen i engel- 
ska försämras. Om man räknar endast de elever 
som haft en svensk skolgång sedan tidigare är det 
90-95 procent måluppfyllelse i samtliga ämnen.

Grumsborna har lägst förtroende för skolan bland 
länets kommuner. Måttet 7 jämfört med genom-
snittet som är 26 (Liv & Hälsa 2012).

grundskola
befolkning
 
År          

1985
1990
1995
2000    
2005     
2010      
2013         

Antal inv. 

10 224
10 274
10 304
9 551
9 408
9 091
8 925



4  VÅRT GRUMS  Juni 2014

TEMA: Kvalitet

Tillgänglighet & information

I december 2013 genomfördes den senaste service- 
mätningen via telefon och e-post (KKiK 2013) till 
Grums kommun. I 59 procent av kontaktförsöken via 
telefon lyckades man och fick svar på fråga/frågor. 
Det är en försämring sedan 2011 då det var 75 pro-
cent men bättre än kommungenomsnittet som var 
41 procent. I 78 procent av samtalen bedömdes att 
informationen man fick var bra. Bemötandet från 
kommunens personal bedömdes vara bra i 91 pro-
cent av samtalen. 

När det gäller helhetsintrycket via telefon hamnar 
Grums på plats 6 av 126 undersökta kommuner.   
Betydligt högre än genomsnittet.

Svarstiden för e-post var inom ett dygn i 67 procent 
av fallen. 24 procent av breven blev obesvarade inom 
två veckor eller besvarades inte alls. Medelsvars- 
tiden i arbetstimmar var sju vilket är enligt genom-
snittet. 24 procent av svaren från kommunen innehöll 
extra bra information och hänvisningar, vilket är lägre 
än snittet för de andra kommunerna (33 procent). 

På kommunens webbplats grums.se hittade man den 
information man sökte till 77 procent.

Företagsklimat

Svenskt Näringsliv genomför varje år en under-
sökning av kommunernas företagsklimat. I år hade 
Grums kommun klättrat elva placeringar till plats 145 
av 290. 2007 låg Grums på plats 263.

Områden som hade förbättrats var hur man upplev-
de skolans, kommunpolitikernas, tjänstemännens och 
allmänhetens attityder till företagande. Även tele- 
och IT-nät hade förbättrats tydligt. 

Den försämring som man upplevde gällde kommu-
nens service till företag och tillgången till kompetent 
arbetskraft.

Om du vill ha mer detaljerad information om enkäten 
och rankingen för Grums så finns den på webb- 
platsen:

www.foretagsklimat.se/grums

Foto: Øyvind Lund
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TEMA: Kvalitet

ÄLDREOMSORG

Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen?” 2013 visar att 73 procent av 
de boende och deras anhöriga är nöjda med sitt 
äldreboende i Grums kommun. 81 procent upplever 
att personalen har tillräckligt med tid för att utföra 
arbetet hos dem. Hela 100 procent av de som svarat 
är nöjda med personalens bemötande. 94 procent 
tycker att det känns tryggt att bo på sitt äldreboen-
de. 89 procent känner förtroende för alla eller flerta-
let av personalen. 83 procent tycker att det är lätt att 
få kontakt med personalen vid behov. 

40 procent vet vart de ska vända sig med synpunkter 
eller klagomål. 30 procent är nöjda med de aktivitet- 
er som erbjuds på deras äldreboende och 42  
procent anser att möjligheten till att komma utomhus 
är bra. Kommunstyrelsen har föreslagit att 600 000 
kronor i nästa års budget ska gå till aktiviteter för de 
äldre.

Om måltider svarar 89 procent att maten som 
serveras smakar mycket eller ganska bra. 73 procent 
tycker att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig 
stund på dagen. 

När det gäller personer som har beviljats hemtjänst i 
Grums är 88 procent nöjda med hemtjänsten i stort.

kommunteknik

Våren 2013 fick 500 grumsbor mellan 18-74 år svara 
på frågor om kommunens arbete med gator och  
vägar, parker, vatten och avlopp samt avfallshan- 
tering. 

79 procent tyckte att det är rent på och snyggt på  
gator och vägar. 22 procent var nöjda med standar-
den på kommunens gator, vägar och cykelbanor. 
63 procent ansåg att snöröjning och halkbekämpning 
sköts bra i kommunen. Det är en förbättring sedan 
2010 (49 procent). 25 procent tyckte att trafiksäker-
heten var bra som den var. 

64 procent var nöjda med parkernas skötsel. 

77 procent av de svarande hade kommunalt vatten 
och av dessa tyckte 94 procent att vattenkvalitén var 
bra. 

80 procent var nöjda med hur kommunens avfalls-
hantering sköts i sin helhet. 84 procent var på det 
hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall.
75 procent av de som svarade var nöjda med hur det 
fungerade att lämna avfall på kommunens åter-
vinningscentral. 79 procent var nöjda med hur det 
fungerade att lämna farligt avfall. 
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Dansa TILLSAMMANS 
med Dagvatten  

Nu i juni arrangerar danskom-
paniet Dagvatten ett dansläger i 
Grums för alla mellan 5-18 år.

Vad är Dagvatten och vilka är ni? 
Dagvatten är ett danskompani 
som inriktar sig på scenkonst 
och danspedagogik. Vi skapar 
föreställningar, installationer och 
dansstycken som hänger ihop med 
olika metoder inom danspedagogik 
för olika åldrar. 

Dagvatten består av fyra dansare. 
Vi heter Isabell Johansson (SE), 
Matilda Olofsson (SE), Anne Rönkkö 
(FIN) och Veronika Tybell (RUS). 
Vi har olika dansbakgrunder men 
allihop studerar på Dans- och Cirkus-
högskolan i Stockholm. Vi dansar 
huvudsakligen modern och nutida 
dans samt jazzdans, men väljer att 
inte se oss som genrespecifika då 
vi mött många olika dansgenrer och 
stilar som vi inspireras av. 
 
Hur och när startades 
Dagvatten? 
Vi startade våren 2013 genom ett 
dansprojekt på vår utbildning.  
Projektet gick ut på att vi skulle skapa 
en dansföreställning med tillhörande 
pedagogiskt material för att turnéra 
med runt om i Sverige. Vi valde 
att åka till Karlstad och samarbeta 
med Dans i Värmland, där vi visade 
upp dansstycket ”D001” och höll 

att tillgången av danskonst från och 
med nu ska växa både för barn och 
äldre, i och runt om Grums.  
 
Berätta mer om danslägret. 
Danslägret kommer att äga rum 
mellan 14-18 juni, med dans-
undervisning för barn och ungdomar 
mellan 5-18 år. Den 18 juni kommer 
de att få visa upp vad de har lärt sig 
under veckan i dansföreställningen 
”Scenkonst TILLSAMMANS” i 
Gruvan, dit familj och vänner är 
inbjudna.  
 
Föreställningen är ett anslutande 
projekt utan vinst som blivit genom-
förbart tack vare ett ekonomiskt 
stöd från Leader Närheten. 
Dagvatten kommer att visa delar ur 
debutföreställningen ”D001” 
 
Vilken typ av dans lär ni ut? 
Vi lär ut olika beroende på mål-
gruppen vi undervisar. Alla fyra har 
goda kunskaper inom modern dans, 
klassisk balett, jazzdans, streetdance 
och delvis akrobatik. Vår tanke 
med ”TILLSAMMANS” är att man 
ska få nosa på lite av varje och få 
vara delaktig i en skapande process 
tillsammans med oss pedagoger. 

 
Läs mer och anmäl dig senast den 
9 juni på www.dagvattendans.se

i workshops som baserade sig på 
materialet i föreställningen. Under  
turnén gjorde vi bland annat ett 
stopp på Jättestenskolan i Grums.  
 
Tack vare ett kulturstöd från 
Stockholms stad kunde vi sedan 
fortsätta utveckla vår verksamhet 
på olika sätt. Vi fick spela vår före-
ställning ”D001” ytterligare två gånger 
på scener i Stockholms innerstad 
med nya scenkläder och en trailer 
som går att se på vår hemsida. 
 
Hur kommer det sig att ni ska ha 
dansläger i Grums?  
Danslägret ”TILLSAMMANS” 
kommer att hållas i Grums eftersom 
vi upplevde ett jättefint engagemang 
från elevernas sida när vi besökte 
Jättestenskolan under vår turné med 
”D001” vårterminen 2013.  
 
Vi undersökte möjligheten att skapa 
en sommaraktivitet där barn och unga 
får möjlighet att uppleva dans under 
en vecka och insåg att den typen av 
aktiviteter är underrepresenterade 
i Grums. Vi vill att ”TILLSAMMANS” 
ska vara ett projekt som återkommer 
varje sommar. 
 
Isabell Johansson, dansare, 
koreograf och projektledare för 
”TILLSAMMANS”, är uppvuxen i 
Slottsbron och har sin familj bosatt 
där. Hon är en stor anledning till 
att vi kommer att kunna genomföra 
projektet i Grums. Hennes vision är 

•
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Tre barn- och familjeföreställningar på gång

Vintern har äntligen släppt taget 
om Mumindalen, och våren sprider 
sig över Tove Janssons kända värld 
av äventyr. Men var är Mumintrollet?

Det vita trollet med den flodhäst-
liknande nosen och hans vänner 
i Mumindalen är älskade över 
hela världen. De flesta har någon 
slags relation till de alldeles egna 
varelserna,  och otaliga tolkningar 
av Tove Janssons magiska värld har 
gjorts. Mumintrollet introducerades 
för sina läsare för första gången 
1945, i boken Småtrollen och den 
stora översvämningen.  

Tove Jansson kom att bli en av  
Finlands allra mest kända konst-
närer, och 2014 är det hundra år 
sedan hon föddes, vilket kommer 
firas på många håll i världen. 

Muminensemblen från Stockholm 
har under lång tid satt upp flera 
olika Muminföreställningar. I  
Mumindalen är den senaste upp-
sättningen, som blir en musikalisk 
biljett in i Mumintrollet och hans 
vänners värld. Låt publiken genom 
Erna Tauros kända Muminmusik få 
följa upptågen i allas vårt älskade 
Mumindalen.

Text: fritt efter Tove Jansson.

I Mumindalen

Arrangörsfakta
turnéperiod: 28 juni-13 juli,  
28 juli-17 augusti, 20 september- 
5 oktober, 25 oktober-16 november.

målgrupp: Barn- och familjeföre-
ställning; för barngrupper är 4-9 år 
lämplig ålder.

speltid: Ca 45 min.

spelplats/yta: Minst 6x8 m, fri  
takhöjd 3 m. Tak över spelytan samt 
skyddad insyn bakifrån.  
Gärna mörkläggning vid inomhus-
spelningar.

antal medverkande: 6 personer.

bygg-/rivtid: Ca 2,5 tim/1 tim.

el-/teknikbehov: 1 st 10 A/230 V,  
separat uttag framdraget till sce-
nen. Behöver nyttja befintligt ljus. 
Produktionen medför egen ljudan-
läggning för upp till 350 personer. 
Därutöver tillhandahåller arrangö-
ren nödvändig teknik.

sponsring: Sponsorsamarbeten, 
för att finansiera och/eller mark-
nadsföra turnén, kan tillkomma.

övrigt: 2 loger i anslutning till 
spelplats.

pris, turné: 24 430 kr + bok-
ningsarvode.

pris, medlem: Enligt ovan, alterna-
tivt del i medlemspaket.

pris, annan period:  
25 000 kr + logi + bokningsarvode.

produktion:  
Folkets Hus och Parker i samarbete 
med Riksteatern.

producent:  
Bodil Palm, 08-452 25 35,  
bodil.palm@fhp.nu

lämna intresseanmälan på www.fhp.nu/scen

Kan ingå 
i medlems-

paket

- en musikalisk resa i Tove  
Janssons förtrollade värld.  
Träffa Mumintrollet, Snusmum-
riken, Lilla My och alla de andra. 

Med trolleri och situationskomik 
lockar de tre clownerna barnen 
till hysteriska skratt, gapflabb och 
fnitter. 

Eftersom föreställningen inte 
innehåller något riktigt språk, spelar 
det ingen roll vilket modersmål 
publiken  har. Alla kan känna igen 
sig i och förstå det allmängiltiga 
kroppsspråk som trion använder för 

att förtrolla åskådarna. Trio Smack 
ger upphov till glädje var, och för 
vilka, de än spelar.

Trio Smacks föreställning skapades 
på Teaterhögskolan 2011, och har 
sedan dess spelats i Stockholm och 
Burma. 

Föreställningen lämpar sig utmärkt 
för att spelas utomhus.

Trio Smack!

Arrangörsfakta
turnéperiod: 19-25 maj, 17 juni-3 
juli, 28 juli-8 augusti, 8-21 septem-
ber, 29 september-12 oktober.

målgrupp: Barn- och familjeföre-
ställning. För barngrupper är 5-10 år 
lämplig ålder.

speltid: Ca 40 min.

spelplats/yta: Minst 4x4 m, 
plan yta. Tak över spelytan vid regn. 
Gärna mörkläggning vid inomhus-
spelningar.

antal medverkande: 3 personer.

bygg-/rivtid: Ca 1,5 tim/0,5 tim.

el-/teknikbehov: 1 st 10 A/230 V 
och gärna 1 st 16 A/400 V. Produk-
tionen medför egen ljudanläggning 
för upp till 300 personer. Därutöver 
tillhandahåller arrangören nödvän-
dig teknik.

sponsring: Sponsorsamarbeten, 
för att finansiera och/eller mark-
nadsföra turnén, kan tillkomma.

övrigt: 1 loge i anslutning till 
spelplats.

pris, turné: 13 200 kr + resa + 
bokningsarvode.

pris, medlem: Enligt ovan, alterna-
tivt del i medlemspaket.

pris, annan period:  
Vid förfrågan.

produktion:  
Folkets Hus och Parker i samarbete 
med Riksteatern.

producent:  
Bodil Palm, 08-452 25 35,  
bodil.palm@fhp.nu

lämna intresseanmälan på www.fhp.nu/scen

Kan ingå 
i medlems-

paket

Resväskor som fastnar i luften, röda  
bollar som försvinner och återuppstår  
och en arg gubbe som ramlar omkull.  
Trio Smack ger publiken en föreställning 
där ord är överflödiga. 

En dag får de gamla vännerna Ivar 
och Knutte besök. Utanför deras  
gemensamma stuga står en katt,  
som har bott på soptippen, och som 
vet allt om sopor och miljö.  
När gubbarna tror att de är miljö-
vänliga talar hon genast om för dem 
hur de borde göra istället. För inte 
är det miljövänligt att ha lamporna 
tända, bara för att man lättare ser 
smutsen då?

Det musikaliska triangeldramat om 
Ivar, Knutte och Katten beskriver vän-
skap och allt som den kan medföra. 
Kenneth Höglind spelar Knutte.

- Gubbarna är riktigt goda vänner, 
men när Katten kommer blir Ivar 
svartsjuk på Knutte och Kattens fina 
relation. Han bestämmer sig för att 
göra sig av med Katten och tar ut 
henne i skogen. Men när han ser hur 
ledsen Knutte blir ångrar han sig och 
tar tillbaka henne. När gubbarna har 
förstått hur miljön funkar drar Katten  
vidare, kanske till nästa hus som 
behöver hjälp, berättar han.

Musikteater Gulaschs spännande och 
musikaliska föreställning får publiken 
att genom skratt och värme tänka till 
om vänskap, svartsjuka och miljö. 

Ivar,  
Knutte & Katten

Arrangörsfakta
turnéperiod: 12-25 maj, 1-13 juli, 
28 juli-17 augusti, 8-21 september, 
6-26 oktober.

målgrupp: Barn- och familjeföre-
ställning; för barngrupper är 4-10 år 
lämplig ålder.

speltid: Ca 40 min.

spelplats/yta: Minst 5x5 m, fri 
takhöjd 2,4 m. Tak över spelytan. 
Gärna mörkläggning vid inomhus-
spelningar.

antal medverkande: 3 personer.

bygg-/rivtid: Ca 1,5 tim/1 tim.

el-/teknikbehov: 1 st 10 A/230V. 
Produktionen medför egen ljud-
anläggning för upp till ca 300 
personer. Därutöver tillhandahåller 
arrangören nödvändig teknik.

sponsring: Sponsorsamarbeten, 
för att finansiera och/eller mark-
nadsföra turnén, kan tillkomma.

övrigt: 1 loge i anslutning till 
spelplats. 1 person för bärhjälp vid 
besvärligt in-/utlast.

pris, turné: 12 450 kr + resa + 
bokningsarvode.

pris, medlem: Enligt ovan, alterna-
tivt del i medlemspaket.

pris, annan period:  
Vid förfrågan.

produktion:  
Folkets Hus och Parker i samarbete 
med Riksteatern.

producent:  
Bodil Palm, 08-452 25 35,  
bodil.palm@fhp.nu

lämna intresseanmälan på www.fhp.nu/scen

Kan ingå 
i medlems-

paket

Soptipps-katt  

blir gubbarnas  

miljöguru

- ett musikaliskt triangeldrama

Ivar, Knutte & Katten

Musikaliskt triangeldrama. Lördag 9 augusti kl. 
14.00 på Folk- & rockfestivalens familjefest i Seg-
mons Folkets park. Från 4 år. Cirka 40 min.

En dag får de gamla vännerna Ivar och Knutte  
besök. Utanför deras gemensamma stuga står en 
katt, som har bott på soptippen, och som vet allt 
om sopor och miljö. När gubbarna tror att de är 
miljövänliga talar hon genast om för dem hur de 
borde göra istället. För inte är det miljövänligt att ha 
lamporna tända, bara för att man lättare ser smut-
sen då?

I Mumindalen

En musikalisk resa i Tove Janssons förtrollade värld. 
Träffa Mumintrollet, Snusmumriken, Lilla My och alla 
de andra.

Onsdag 17 september kl. 10.00 i Gruvan, Grums.  
Cirka 45 minuter. Familjeföreställning.

Vintern har äntligen släppt taget om Mumindalen, 
och våren sprider sig över Tove Janssons kända 
värld av äventyr. Men var är Mumintrollet?

Trio Smack!

En föreställning där ord är överflödiga. Resväskor 
som fastnar i luften, röda bollar som försvinner och 
återuppstår och en arg gubbe som ramlar omkull. 
Trio Smack ger en föreställning där ord är överflö-
diga.

Fredag 3 oktober kl. 10. 00 i bibliotekshuset, Bru-
ket. Från 5 år. Cirka 40 minuter.

Med trolleri och situationskomik lockar de tre 
clownerna barnen till hysteriska skratt, gapflabb och 
fnitter. 

Riksteatern och Folkets Hus och Parker  
presenterar i samverkan med Grums kommun 
kultur & fritid och Folkets Hus i Segmon:
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2014
Juni
 
6  Nationaldagsfirande i Sveaparken i Grums.
6  Nationaldagsfirande på Strandvallen i Slottsbron.
6  Firande av Sveriges nationaldag, Grums 
hembygdsgråd, Long.
19  Resning av midsommarstång, Grums 
hembygdsgård, Long.
20  Midsommarfirande i hyttruinen, Borgvik.
20  Midsommarfirande i Liljedal.
22  Konsert med Rigmor och Christina Gustafsson i 
Värmskogs kyrka.
25  Sommarbingo vid Jättestenskolan.
26  Laviniakväll Grums hembygdsgård, Long.
28  Vernissage för Jonathan ”Ollio” Josefsson hos 
Mimmi design.
28  Dans i Skruvstadparken med rockabillykväll med 
Playtones och Froggy Boy dansotek.

Juli
 
2  Sommarbingo vid Jättestensskolan.
3  Laviniakväll vid Grums hembygdsgård, Long.
6  Sköna söndag på Sliperiet i Borgvik.
6  Värmskogdagen vid Värmskogs café.
9  Sommarbingo vid Jättestensskolan.
10  Laviniakväll vid Grums hembygdsgård, Long.
12  När kriget kom till Borgvik. En dag om 
beredskapstiden i Borgvik.
12  Sommarrockabilly med däcktjut på Slottsbron 
Rock & Country Club.
13  Sköna söndag på Sliperiet i Borgvik.
17  Laviniakväll vid Grums hembygdsgård, Long.
19  Dans i Skruvstadparken med Arvingarna.
20 Sköna söndag på Sliperiet i Borgvik.
24  Laviniakväll vid Grums hembygdsgård, Long.
27  Sköna söndag på Sliperiet i Borgvik.
30  Packmopedsturnén Sliperiet, Borgvik.
31  Laviniakväll vid Grums hembygdsgård, Long.

Augusti
 
2  Dans i Skruvstadparken. Barbados.
3  Sköna söndag på Sliperiet i Borgvik.
7  Visor i sommarkväll vid Grums hembygdsgård, 
Long.
8-9  Folk- och rockfestival i Segmon.
14  Laviniakväll vid Grums hembygdsgård, Long.
16  Dans i Skruvstadparken. Potimisterna.
17  Loppis i Liljedals hembygdsgård.
22  Värmlandkorvens dag vid Grums hembygdsgård, 
Long.
31  Torpvandring, start vid Grums hembygdsgård.

September 

5  Kura skymning.  Grums hembygdsgård, Long.
7  Bakluckeloppis i Segmon

För mer detaljerad information kontakta Grums turistbyrå på 
tel 0555-420 67 eller se grums.se 

Museum och utställningar

Sliperiet - kultur i ett hus, Borgvik
Utställare: Lennart Nilsson, Andrew Cowie, Ann Lillqvist, 
Claes Thimar, David LaChapelle, Ditte Reiers m.fl.  Öppettider: 
Juni - aug: alla dagar 11-18. Sept: fre – sön 12-16. Vid helger och 
speciella evenemang se www.sliperietborgvik.se

Sommarutställning hos Mimmi Design 
Graffiti och tuftade mattor av Jonathan ”Ollio” Josefsson. 
Vernissage lördag 28 juni kl. 12-16. Utställningen pågår t.o.m.  
16 augusti. Öppettider för juni-augusti är tisdag-fredag 12-18 
lördag 10-15.

LM Ericssons minnesgård
Här föddes Lars Magnus Ericsson, den svenska telefonins 
grundare. Mineralmuseum. Öppettider. 15 juni - 15 august 13-17, 
alla dagar. För mer information, bokning eller visning övriga 
tider ring tel. 072-200 77 32.

Liljedals glasbruksmuseum
Glasbruksmuseum i Liljedals hembygdsgård. Visning av 
bruksföremål i glas däribland många olika buteljer, bl.a. 
modellen till Absolutflaskan. Bilder och föremål från glasbruks-
tiden åren 1780-1917. Om du vill besöka museet kan du ringa 
Uno Wentzel på tel 0555-910 17.

Borgviks museum
Permanent utställning om järnets väg från skogen till färdig 
produkt på plan två samt mindre utställningar på plan ett. 
Guidade visningar kontakta Gunilla Ekström tel. 0555-742 45. 
Öppettider: 20 juni t.o.m. 10 augusti alla dagar 12-17.

Utställning på Atlejé Mysen
Utställning av smycken och tavlor på Ateljé Mysen i centrala 
Borgvik. Öppettider: 20-21 juni, 27-29 juni,19-20 juli, 25-27 juli,  
31 juli-3 augusti 13.00-16.00.

Grums konstförening på Galleri Strand
Galleriets öppettider vid utställningar: lördagar och söndagar 
kl. 14-17, torsdagar och fredagar kl. 17-20.
9-24 augusti Kordula Bielenstein Morich, Fengersfors - keramik.
20-28 september Annika Rosén, Hammarö - måleri.

venemangskalender juni - septemberE
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Fredagen 6 juni kl. 11-13.30 
i Sveaparken Grums

Nationaldagsfirande

Nya svenska medborgare välkomnas,
Gruvöns musikkår, tal, nationalsång,
trollkarlen Hampus,
fika m.m.

Doug Seegers 
Mikael Wiehe, Pernilla 
Andersson och Emil Jensen
Heavy Tiger, Store Norske Seeger Sessions,  
The Chickpeas, Snakka San & SVER med flera 
 
 

www.folkrock.nu

Familjefest med gratis inträde på lördag 9 augusti.  
Teater i samverkan med Grums kommun: Ivar, Knutte  
& Katten, Grammatikdrakarna, såpbubblor,  
ansiktmålning, utställare, musik m.m. 
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NÄRINGEN

Fiske och camping 
vid fina Sävsjön

Foto: Niklas Lundsten

Sedan 2013 äger Anki och Niklas 
Lundsten campingen vid Sävsjön 
utanför Segmon. Företaget har 
fått namnet Grums Fish n’ Camp. 
På kort tid har de utvecklat verk-
samheten mycket. Bland annat 
genom att bygga en kombinerad 
reception/kiosk, lägga dränering 
i marken och fylla på sand vid 
stranden. En omklädningsstuga 
har byggts om till en mötes- och 
festlokal för cirka 40-45 personer. 
Det senaste tillskottet är en altan 
till den senare och en ny fräsch 
vagn med snålspolande duschar 
och toaletter.

  - Sävsjön är en intressant sjö 
eftersom den är ganska närings-
fatting. Det gör att  det kan växa 
till stor gädda. Vi vet att det finns 
riktigt stor abborre, berättar Nic-
las. Dessutom kan man prova på 
bottenmete på ål.

Lyxhusbåt och skopglass
Den som vill ut på vattnet kan 
välja mellan att hyra båt, kanot,  
kajak, bryggbåt och snart finns 
även en lyxig husbåt med stort 

längre. De uppskattar verkligen 
Sävsjön och är helt fascinerade av 
vår natur och hur tillgänglig den är 
för alla.

Just att få möta så många olika 
människor är bland det bästa med 
att driva campingen enligt Anki.

  - Alla är glada och positiva och så 
får man prata olika språk. En del 
med lokal anknytning återvänder 
med minnen från förr.

Ett plus ett blir tre 
I anslutning till campingen finns 
inte bara Sävsjön utan även den 
8 kilometer långa vandringsleden 
som går runt sjön. Förutom Bofab 
samverkar Niklas och Anki med 
Ankans golfkrog för catering och 
har också kontakt med Nejden i 
Liljedal och Nicki von Platen som 
arrangerar Ljus & kultur. 

  - I sådana här sammanhang blir 
ett plus ett lika med tre, säger 
Anki. Ju fler saker som händer 
desto bättre är det för oss och för 
kommunen.

www.fishncamp.se

soldäck. Via ett samarbete med  
butiken Bofab i Grums finns  
fiskeutrustning att hyra eller köpa. 
Badplatsen är som vanligt öppen 
för allmänheten och i sommar 
är det premiär för skopglass i 
kiosken. 

  - Det vore roligt att få fler 
besökare från Grums och Säffle 
i sommar, säger Anki. Kanske vill 
man komma hit bara för att äta en 
glass och njuta av miljön. 

Många ryssar
Gästerna har sjöutsikt oavsett 
var på campingen de befinner sig. 
Det finns elluttag för 25 husvag-
nar och fem stugor för uthyrning. 
Förra säsongen hade campingen 
ett tiotal säsongsgäster och 2 500 
gästnätter. 

  - Förra året var det många ryssar 
på väg till Norge som stannade till 
här, säger Niklas. De flesta av våra 
gäster är svenskar och norrmän 
på genomresa. De mer långväga 
gästerna, besökare från Holland 
och Tyskland, stannar ofta lite •
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År 2014 kallas för supervalåret 
eftersom det är två val som ska 
genomföras i Sverige. 

Söndagen den 25 maj var det val till 
Europa-parlamentet och söndagen 
den 14 september är det val till 
riks-dagen, kommunfullmäktige och 
landstingsfullmäktige (RKL-valen). 
Det är val till Europaparlamentet vart 
femte och år RKL-valen genomförs 
vart fjärde år. I år sammanfaller val-
åren så det blir alltså två val. Nästa 
gång det sker är år 2034.

Liksom tidigare år kommer förtids-
röstning att ske i biblioteket i Grums 
och börjar cirka tre veckor innan 
valdagen. I kommunen finns det åtta 
valdistrikt med en vallokal i varje.  
I vilken vallokal du ska rösta framgår 
av röstkortet. 

I Grums kommun bor det cirka 9 000 
invånare och av dessa är det cirka  
6 500 personer som har rösträtt.  
I förra valet, år 2010, var valdeltagan-
det i Grums kommun cirka 82 %. 
Motsvarande siffror för Värmland 

var cirka 84 %. I hela riket röstade 
cirka 85 % av befolkningen. Högst 
valdeltagande var det i Gamla 
Slottsbrons valdistrikt med 83 % 
valdeltagande. Lägsta antal röstande 
hade Segmons valdistrikt med 76 % 
röstande.

För kommunens del handlar valet om 
vilka partier som ska styra i Grums 
kommun de kommande fyra åren. 
Kommunfullmäktige är kommunens 
högsta beslutande organ. I Grums har 
kommunfullmäktige 31 mandat. Det 
innebär att det är 31 personer som 
ska väljas in i fullmäktige. 

Följande mandatfördelning gäller  
i dagsläget:

Socialdemokraterna                  17
Moderata samlingspartiet                  6
Centerpartiet                   4
Vänsterpartiet                    1
Folkpartiet liberalerna                    1
Miljöpartiet                    1
Sverigedemokraterna                   1
Totalt                                 31

Vallokaler

Gamla Slottsbron
Förskolan Järpen, Ljunggatan 18
 
Grums Centrala
Gruvan, A-salen, Sveagatan 118
 
Grums Norra
Malsjö Missionshus, Malsjö 26
 
Grums Södra
Södra Skolan, Gamla vägen 41
 
Grums Västra
Jättestenskolan, Gamla vägen 120
 
Segmon
A-salen Folkets Hus, Folketshusgatan 5
 
Slottsbron
Slottsbrons skola, Skolgatan 1
 
Värmskog
Liljenäs Skola, Värmskog

Har du rösträtt - utnyttja den!

Supervalåret 2014

Varför säljer kommunen fastigheter och hur 
bedöms vilka fastigheter som kan säljas? 
2012 redovisades en lokalberedning där politiker 
och tjänstemän arbetat fram riktlinjer kring vilka 
fastigheter Grums kommun ska äga och förvalta. 
Genom att koncentrera fastighetsbeståndet till 
att i huvudsak omfatta lokaler där kommunal kärn-
verksamhet bedrivs kan kommunens resurser 
användas mer effektivt. 

De fastigheter som kommunen äger och som 
inte bedöms kunna användas för kommunal 
kärnverksamhet är möjliga objekt för försäljning. 
 
Vem tar beslutet om försäljning?
Förslag om försäljning lämnas av kommunens 
fastighetschef till kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen i sin tur tar beslut om fastigheten ska gå 
ut till försäljning eller inte.

Vem sköter försäljningen?
Till att sköta försäljningen anlitar kommunen en 
auktoriserad mäklare och objekten publiceras på 
Internet för att nå potentiella köpare.  

Vem får lämna bud?
Det är öppet för alla att lägga bud. 
 
Vem fattar det slutgiltiga beslutet om försäljning?
Efter att anbudstiden gått ut sammanställs inkomna 
bud. Kommunens fastighetschef lämnar sedan förslag 
till kommunstyrelsen om vem som föreslås få köpa 
fastigheten.  Andra kriterier än enbart budet kan 
påverka beslutet, beroende på vilken fastighet det 
gäller. 

Det är kommunstyrelsen som fattar det slutgiltiga 
beslutet kring försäljningen och vem som ska få köpa 
fastigheten.

Försäljning av kommunala fastigheter - frågor och svar

•
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FÖRENINGEN

Konstgräs på 
Grums IK Fotbolls
önskelista

Grums IK bildades 1920 och var 
då både fotboll och ishockey. 
Dessa delades 1993 och då 
bildades Grums IK Fotboll. 
Klubben har 420 medlemmar, 
cirka 250 spelare och cirka 45 
ledare. Det börjar med fotbolls-
skolan där de äldsta nu är födda 
2007, sedan finns minst ett lag i 
varje åldersgrupp förutom P16 
som spelar med P17-pojkarna.

Lagen tränar så ofta som tillfälle 
ges, det vill säga när klubben får 
tider i sporthallen och när de 
kan få tillgång till inomhushallen 
i Värmlandsbro. Man spelar i 
Värmlandsserierna med ungdoms-
lagen. A-laget spelar i division 5 
och andra laget i division 6.
 
Har ni ”tagit fram” några kända 
spelare/domare? 
På domarsidan har vi Lovisa 
Johansson som dömer damall-
svenskan. Bland spelare har vi 
Bastian Rojas Diaz som spelat 
i IFK Göteborg och nu spelar i 
Carlstad United.

Hur ser ni på framtiden för 
klubben? 
Vi ser ljust på framtiden. Vi har 
många aktiva spelare och många 
lag i seriespel. Anläggningen vid  
Grönberg var ett lyft för vår verk-
samhet. Men idag har vi stora 
bekymmer med gräsmattan där 
vid regn, vilket påverkar tränings-
möjligheterna avsevärt.
 
Vi ser ett stort behov av en 
konstgräsplan för vår fortsätta 
verksamhet. Utvecklingsmässigt 
behöver vi ha en konstgräsplan 
för att  hänga med de lag som 
kommer från andra kommuner 
som redan har konstgräsplan, det  
är många som har det.

Det skulle förbättra våra tränings-
möjligheter även sommartid då 
planerna vid Grönberg ofta står 
under vatten och både träningar 
och matcher får ställas in.

Kontakt: 0555 - 134 27

www.grumsfotboll.se

Samverkar ni med några andra 
föreningar? 
Nej inte i dagsläget när det gäller  
lagsamarbete, men visst samar-
bete finns med Slottsbron där vi 
samkör utbildningar av ledare.
 
Har klubben något återkom-
mande arrangemang? 
Vi har en 5-manna-cup för de 
yngsta lagen som är återkom-
mande varje år. Den är populär  
och det brukar vara en av de 
roligaste fotbollsdagarna på året.
 
Vad är viktigast för att bli en bra 
fotbollsspelare? 
Bra träningsmöjligheter och bra 
ledare. En konstgräsplan står högt 
på vår önskelista.

Jobbar ni aktivt med värde-
grundsfrågor, för att motverka 
rasism, sexism osv? 
Ja hela tiden! Vi har ett bra 
samarbete med våra HVB-hem 
och många av de nyanlända 
killarna är med hos oss och spelar 
fotboll.

Foto: Øyvind Lund

•
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VIKT
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       P I R  S N Ö  S  G
        L L  K A R A O K E
       B L Y D A G G  N Ä R
  V   R A U K  I D  Å   R A
 R I G M O R G U S T A F S S O N 
  T R A V B A N O R  D A  R A S
  F Ö R  E  G R E P A R N A  U
 T I N G A T V A K S A M  E K A R
  S T O R A  P A T R A S K E N 
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Lösning till korsordet i Vårt Grums mars 2014. Vinnare i dragningen var 
Maj Ekström i Segmon som vann en dubbel-CD med Rigmor Gustafsson.

Trädgårdsavfall är 
också skräp 
 
Visste du att tippning är förbjuden i 
hela Sverige? Enligt miljöbalkens 15 
kapitel 30 § får ingen skräpa ned ut-
omhus på en plats som allmänheten 
har tillträde eller insyn till. 

Trädgårdsavfall gör oftast ingen all-
varlig skada i naturen, men det tar 
lång tid innan grenar bryts ned till 
mull och många tycker att det ser 
otrevligt ut. En del människor tycker 
att ristipparna ser ut som soptippar 
och därför hamnar tyvärr också annat 
avfall där.

Lämna istället ditt trädgårdsavfall på 
Karlbergs avfallsstation eller kompos-
tera avfallet till näringsrik jord i en 
egen kompost. 

Foto: Håkan Bewert

Säsongsstart för Friska Grums
 
Nu finns det en ny karta för Friska 
Grums. Den delas ut i kundtjänst i kom-
munhuset, hos Grums bibliotek, badhu-
set, Ica Klingan, Ica Orrby och Konsum. 
Längre fram i sommar kommer det även 
släppas kartor över Liljedal och Borgvik.

Din utmaning är att med hjälp av kartan 
försöka hitta så många stolpar som möj-
ligt. Stolparna har olika svårighetsgrad, 
grön färg är det på de stolpar som har 
den lättaste placeringen och efter det 
kommer blå, röd och slutligen svart som 
har den svåraste placeringen.

På varje kontrollstolpe står en kod. För 
varje kod som du finner och sedan läm-
nar in till kundtjänst i Grums kommun-
hus, biblioteket eller via redovisnings-
sidan på webben får du automatiskt en 
lott med chans att vinna priser.

Du vet väl att Grums kommun finns på Facebook, Instagram och Twitter?  
Sedan en tid har också Grums bibliotek en egen facebooksida. Vi ses där!
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Spice
Bra att veta om drogen

Spice är samlingsnamnet på ett 
stort antal syntetiska cannabinoi-
der och som framställs i pulver-
form. Drogerna framställs för att 
likna cannabis (hasch och mariju-
ana) men har mycket lite att göra 
med cannabis i sin ursprungliga 
form.

Spice är i stället en helt konst-
gjord drog, kemiskt framställd, 
som har mycket stor påverkan 
på den mänskliga hjärnan. Den 
är känd under många olika namn. 
Drogen beställs via nätet och 
röks med vanliga cigaretter. Den 
används långt ner i åldrarna. 

Det man hittills vet om Spice är att 
det skapar att fysiskt och psy-
kiskt beroende på kort tid, med 
kraftigare abstinens än den som 
uppträder vid beroende av hasch 
och marijuana.

Misstänks vara mycket farlig
Spice sprayas på/blandas med 
örter eller gräs och intas genom 
rökning, ofta blandad i vanliga 
cigaretter. Kunskapen om många 
av dessa ämnens skadlighet är 
fortfarande begränsad. De lång-
siktiga effekterna vet vi väldigt lite 
om, men det finns anledning att 
misstänka att Spice är en mycket 
farlig drog. Det är dessutom väl-
digt svårdoserat. 

Vanliga skador vid akut rus: högt 
blodtryck, hög puls, bröstsmärtor, 
medvetslöshet, kramper, epilepsi-
liknande anfall, oro, ångest, kräk-
ningar, panikanfall, akut psykos 
och förvirring, känsla av att inte få 
luft.

Spice påverkar också kroppens 
immunförsvar vilket ger en förhöjd 
infektionsrisk och en förmodad 
förhöjd utsatthet för en cancero-
gen utveckling.

Varför väljer så många unga 
människor i Sverige att röka 
Spice?
Flera sorters Spice är lagliga vilket 
innebär att de kan röka utan att 
begå något brott. Flera sorters 
Spice syns inte på urinprov så de 
kan röka utan att socialtjänst, polis 
eller sjukvården märker det i pro-
ver. Dessutom är priset på Spice 
ofta betydligt lägre än för vanlig 
cannabis.

Som förälder/närstående kan 
detta vara bra att känna till:
Akut påverkan av Spice känne-
tecknas av uttorkning, röda ögon, 
hjärtklappning, stark overklighets-
känsla, kräkningar och ångestlad-
dat beteende. 

Var observant på

- personlighetsförändring, aggres- 
sivitet, nedstämdhet oro och 
underligt beteende, likgiltighet, 
känslokyla, empatiförlust. 

- om det kommer brev till ungdo-
men som ni tycker ser konstiga ut 
eller som är postade av någon för 
er okänd, eventuellt utrikes ifrån.
 
- om det inhandlas aceton.

Svårt att påvisa i urin/blod
De illegala tillverkarna ändrar 
Spice kontinuerligt, man byter 
en beståndsdel i drogen för att 
komma undan narkotikaklassning. 
Då kan också öppen försäljning 
fortsätta på nätet. Detta har gjort 
att det idag finns hundratals ke-
miska varianter ute på marknaden. 
Det blir därigenom också svårt att 
påvisa drogen genom drogtest. 

Genom de drogtest som finns 
idag kan man påvisa Spice i urin 
och blodprov endast ett par dagar 
efter enstaka intag och endast vad 
det gäller vissa varianter av Spice. 
Det gör det väldigt svårt att få 
träff på ett blod- eller urinprov.

Osäkerhet kring innehållet
Spice kommer som ett pulver 
och ingen, förutom kemisten 
som framställt det, vet vad det 
innehåller och vad det kommer att 
ha för effekt på kroppen. Koncen-
tration, mängd och faktiskt inne-
håll varierar kraftigt i de preparat 
som säljs. 

Ofta blandar man slutprocessen 
själv för att pulvret ska bli möjligt 
att röka. I den processen ingår 
ofta aceton. Det finns en stor 
risk att acetonet finns kvar i den 
produkten som man röker, vilket 
medför en skada på kroppens inre 
reningsmekanisk, njurarna. 

Spice är samlingsnamnet på syntetiska droger 
vars förekomst ökat kraftigt bland unga  
personer i hela Sverige. Vi vill därför informera 
om risker och skador kring rökning av Spice. 

•



* Skolelevers drogvanor 2011, CAN (12 % av eleverna i åk 9 och 30 % av eleverna i gy 2 anger att föräldrar är en källa till alkohol).

Statens folkhälsoinstitut i samarbete med  
Grums kommun Växtriket 

Till skolavslutningen 
kommer många 
föräldrar att köpa 
både öl och cider.* 
 
Till sina tonåringar.  
 

På tänkom.nu får du fakta och tips 
om tonåringar och alkohol. 

Enligt undersökningen Ung i Värmland 2011 hade  
20,5 procent av alla pojkar och flickor i årskurs 9 i 
Grums druckit starköl, vin eller sprit minst en gång i 
månaden under läsåret.

www.grums.se
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Lös orden i de blå rutorna. Vi lottar ut en bok och en cd-skiva bland de som skickar in  
korrekt lösning. 

För att delta, skicka svaret till Grums kommun, Informationsfunktionen, 664 80 GRUMS eller 
mejla till kommunstyrelse@grums.se och märk kuvertet eller mejlet med ”Korsord Vårt Grums”. 

Lösning: 

Namn:

Gatuadress:

Postadress:

Svaret vill vi ha senast den 11 juli 2014. Vinnarens namn publiceras på grums.se och i GV-Nytt.

Konstruktör: Oxudde Media


