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Hej!

Glädjande nog är inte detta på grund av att vi tappar medborgare, 
utan snarare växer i antal! Snart är vi 9000 invånare, vilket vi ser 
som positivt. I år så projekterar vi och utreder möjligheten att bygga 
ett nytt resecentrum som ska placeras i södra delen av området vid 
”stationslängan” (byggstart tidigast 2017). 

Vi ser även över och utreder möjligheten att bygga en ny skoldel 
på Södra skolan, vilket jag har stora förhoppningar om att vi ska 
kunna genomföra inom rimlig tid. Vi kommer att bygga tre nya 
klassrum på Jättestenskolan, som kommer att vara modulhus. De 
kommer att stå klara under hösten 2016. Vi håller även på att försöka 
utveckla ett nytt bostadsområde som förhoppningsvis ska innehålla 
blandbebyggelse av hyresrätter, bostadsrätter och villor. För de 
som känner till Grums så planeras detta område mellan Trulsön och 
Lassehall. Ekgatan 4 kommer att bli ett nytt trygghetsboende med 20 
nya lägenheter och kommer att vara klart hösten 2016. 

Vi har även lämnat ett hyresförslag till landstinget som vill hyra en 
del av gamla Åsfjärden för att öppna en familjecentral – där väntar 
vi på besked. Som du ser så håller vi på med en hel del saker för att 
möta upp de växande behov som vi står inför. Det känns oerhört 
stimulerade att kunna vara med att påverka Grums kommuns positiva 
utveckling. 

Jag önskar dig en trevlig sommar! 

Med vänlig hälsning 
Leif Haraldsson, kommunstyrelsens ordförande

PS. Glöm inte att prova båtbussen till Borgvik i sommar!

Foto omslag samt här intill: 
Øyvind Lund

Nu är det snart sommar med 
allt vad det innebär - sol, 
bad och lite återhämtning 
efter den långa vintern. När 
jag sitter och skriver den här 
texten är det egentligen den 
första varma dagen för det 
här året. Jag tänker på Grums 
kommun, som står inför många 
utmaningar inom de närmaste 
åren. 

Hamnfest planeras
 
Just nu pågår planeringen av ett 
nytt stort sommarevenemang i 
Grums kommun. Bakom evene-
manget står den lokala företagar-
föreningen Grumsföretagarna i 
samverkan tillsammans med flera 
andra aktörer och lokala fören-
ingar. Jan-Anders Andersson, 
ordförande i föreningen, är en 
av initiativtagarna och drivande i 
projektet:
  - Tanken föddes för cirka 1,5 år 
sedan när vi i styrelsen började 
diskutera den ”gamla” Grumsyran. 
Vi ville hitta ett sätt att synliggöra 
småföretagare samtidigt som vi 
ville öka attraktiviteten med att bo 
och leva i Grums. 

De två dagarna, 8-9 juli, kommer 
att bjuda på aktiviteter för barnen 
under dagtid och god mat och 
livemusik på kvällen. En scen och 
ett stort tält kommer byggas upp 
på hamnpiren vid Karba. Flera 
föreningar är involverade för att 
hjälpa till att arrangera dagarna.

Sven-Ingvars hemkomst till Folk & Rock i Segmon

På årets Folk & Rock i Segmon, 12-13 augusti, blir det hemkomst för jubilerande 
Sven-Ingvars som återvänder till platsen där de gjorde sin första spelning för 60 år 
sedan. Andra bokade akter till festivalen är i skrivande stund Eva Eastwood, The 
Urban Pioneers, Vidar, Anders F. Rönnblom och Granny K. Det är för nionde året i 
rad som Folk & Rock arrangeras. Mer information finns på www.folkrock.nu
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Språkintroduktion i Grums
I början av januari flaggade Karl-
stads kommun för att de inte 
kunde ta emot fler elever för 
språkintroduktioner (IMSPR) från 
kranskommunerna Forshaga, Kil 
och Grums. Grums kommun bör-
jade då se över möjligheten till att 
tillhandahålla denna undervisning 
själva. Den 8:e februari startade 
Grums kommun upp språkintro-
duktion i egen regi. Undervisning-
en erbjuds i svenska som andra 
språk för 15 elever i Jompa-hallen 
och de har möjlighet att studera 
10 timmar svenska per vecka och 
2 timmar matematik.

Eleverna kommer från Afghanis-
tan, Pakistan, Iran, Irak, Syrien, 
Eritrea och Somalia. Förutom 
svenska och engelska pratas 
det 6 olika språk stundtals i 
klassrummet eftersom eleverna 
kommer ifrån olika länder. De 
olika modersmålen som eleverna 
pratar är farsi, persiska, dari, 
pashto, arabiska, tigrinja och eng-
elska. Just engelskan fungerar 
som en bro mellan svenskan och 
modersmålen i undervisningen 
berättar läraren och biträdande 
rektorn för språkundervisningen 
Anna-Karin Elvin. 

Eleven Samira berättar på svenska 
att hon bott i Sverige i 2 månader 
och att det är lite svårt att lära sig 
prata svenska. Hon har redan lärt 
sig mycket och när hon inte hittar 
orden på svenska så använder 
hon engelska för att fylla i. Hon vill 
gärna lära sig snabbt så hon kan 
söka vidare till gymnasiet. 

Anna-Karin berättar att målet med 
undervisningen är att eleverna 
ska klara svenska som andraspråk 
motsvarande årskurs 6. De flesta 
som går utbildningen nu är mellan 
16-18 år gamla och vill söka in till 
gymnasiet så snart som möjligt. 
Till hösten utökas utbildningen 
från 10 timmar per vecka till 20 
timmar per vecka. Då börjar en 
lärare till och då är också tanken 
att eleverna förutom svenska och 
matematik ska få undervisning 
även i musik, slöjd, hemkunskap, 
idrott och bild.  Då blir det ytter-
ligare 10 elever så totalt kommer 
cirka 25 elever gå i klassen från 
och med hösten.

 
Text: Anna-Maria Jäger 
Foto: Anna-Karin Elvin

De flesta eleverna bor på 
HVB-hemmet på Gamla vägen 
och de uppskattar att de har så 
nära till både undervisningsloka-
len men också till Jättestensskolan 
där de äter lunch. Högst upp på 
elevernas önskelista står just nu 
att få lära sig svenska och det gla-
da gänget jobbar både målmedve-
tet och ambitiöst på lektionerna.

Förutom Anna-Karin så jobbar 
också Mohamed Ashmawi, Erfeala 
Kiflom Bidho och Alfred Nilsson 
med språkundervisningen. De 
hjälps åt med att ha lektioner och 
vara resurser i klassen. Mohamed 
och Erfeala arbetar även med stu-
diestöd i arabiska på Södra skolan. 
Mohamed har ett nystartsjobb på 
språkintroduktionen samt på Söd-
ra skolan som resurs och  
studiestödjare. 

Erfeala Kiflom Bidho kom till 
Sverige för ett år sedan och bor 
nu i Grums. Hon jobbade som 
lärare även i sitt hemland Eritrea 
och hon tycker undervisningen 
är jättebra i Sverige. Hon jobbar 
som resurs och har studiestöd i 
Tigrinja i klassen.  Hon berättar att 
i Eritrea är klasserna ofta så stora 
som 60-70 elever i varje klass. 
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Kommunala aktivitetsansvaret fångar upp  
ungdomar efter grundskolan

Ulf Borg arbetar som utbildnings-
samordnare på Grums kommun. 
Han arbetade tidigare som 
gymnasielärare på Åsfjärdens 
utbildningscenter, som var 
kommunens gymnasieskola. 
Idag ansvarar Ulf för all utbildning 
efter grundskolan.  Det är han 
som tar en första kontakt med 
ungdomar som riskerar att bli 
utskrivna när problem uppstår 
på gymnasiet. Det kan vara att en 
elev har otillåten frånvaro eller att 
eleven inte kommer till skolan alls. 

Det är idag problem att 
få den informationen från 
gymnasieskolorna så ibland 
är det först när fakturorna för 
eleven slutar att komma som 
man upptäcker att de inte går 
kvar. Ulf påpekar att det är ett 
problem idag och det är viktigt att 
rutinerna från gymnasieskolorna 
förbättras. 

När kommunen får information 
så är första steget att prata 
med eleven och fråga vad som 
hänt sedan dokumenteras vilka 
åtgärder som sätts in. Ulf arbetar 
som en lots till ungdomarna 
så de kommer in i den åtgärd/
aktivitet som passar dem bäst. 
Kommunen har flera projekt som 
kompletterar varandra och det 
finns även ett nära samarbete 
med arbetsförmedlingen och 
socialtjänsten. Kommunen har ett 
bra skyddsnät för att fånga upp de 
ungdomar som får problem under 
sin gymnasietid. Det kommunala 
aktivitetsansvaret för unga gäller 
mellan åldern 16-20 år. 

Det finns tre grupper: de som 
aldrig börjat gymnasiet alternativt 
som hoppat av, de som inte 
har fullständiga betyg att söka 

Först få fram kontaktuppgifter, 
sedan ringa, skicka brev och även 
göra hembesök. Det är viktigt att 
peppa ungdomarna så de kommer 
ut i samhället.

  - Det finns flera samarbeten både 
i länet och mellan kommunerna, 
när det gäller aktivitetsansvaret. 
Det är viktigt att kunna få 
erfarenhetsutbyte från andra 
kommuner, säger Ulf. Han är 
aktiv både i länsnätverket för 
aktivitetsansvar och samarbetet 
mellan Grums, Kil och Forshaga

Det som är roligt med jobbet är 
att det alltid är omväxlande och 
den ena dagen är aldrig den andra 
lik. De är ett bra team som består 
av Ulf Borg, Lena Wielbass och 
Marita Nordahl. 

  - Det är viktigt att ha ett stort 
engagemang och brinna för de 
ungdomar som vi arbetar med, 
avslutar han.
 
 
Text: Maria Röhr

till gymnasiet och läser på 
introduktionsprogrammen och 
de som går ut gymnasiet utan 
fullständig examen.

Verksamheten omfattar runt 
600 individer. Idag är det 338 
ungdomar från Grums som går 
på gymnasiet. 120 har under 
läsåret någon gång varit inskrivna 
på SFI (svenska för invandrare). 
Det är cirka 90 personer som 
går på komvux och det finns tre 
olika huvudvarianter, gymnasial 
vux, grundläggande vux och 
yrkesvux. Till det tillkommer de 
cirka 25 stycken som är kopplade 
till kommunala aktivitets-
ansvaret och som inte går på 
introduktionsprogrammen.

Grums kommun har förhållandevis 
få tillhörande aktivitetsansvaret 
som hoppat av skolan. Och det 
finns mindre än en handfull så 
kallade ”hemmasittare”. 

  - Det är ungdomar som inte 
är inkopplade på någon typ av 
aktivitet. Varken skola, socialtjänst 
eller annan åtgärd. Då får man 
vara lite som en detektiv för att 
finna ungdomarna, säger Ulf. 
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NÄRINGSLIV

Lovisa är ambulerande frisör

Lovisa Lindell driver det 
ambulerande företaget Lovisas 
haircare sedan i februari i år. 
Hon kommer hem till kunderna 
och erbjuder alla typer av 
frisörtjänster. Alla frisörverktyg 
som behövs har Lovisa med 
sig i sin bil och i en stor rosa 
resväska finns saxar, hårfönar, 
kappor, permanentspolar, färg 
och allt annat som kan behövas. 
Oftast stämmer Lovisa av med 
kunden innan vad som ska göras 
till exempel klippning eller 
permanent och vid färgning av hår 
så vet hon också ungefär vilken 
typ av färg kunden önskar redan 
när kunden bokar.

Lovisa utbildade sig till frisör på 
Nobelgymnasiet i Karlstad för 11 
år sedan. Hon har tidigare arbetat 
som frisör på olika salonger i 
både Karlstad, Kil och Grums. 
När Lovisa blev mamma tog hon 
ett uppehåll från frisöryrket och 
jobbade istället inom handeln 
i Karlstad i ett par år. I februari 
kände Lovisa att det åter var dags 
att ta upp frisöryrket igen och 
hon ville också gärna driva egen 
verksamhet. Hon fick höra att en 
ambulerande frisör i Säffle skulle 
avveckla sin verksamhet och blev 
intresserad. Lovisa startade sitt 
företag Lovisas haircare i februari 
och jobbade under uppstarten 
samtidigt kvar inom handeln. 

Sedan en tid tillbaka jobbar 
hon heltid med sitt företag och 
stortrivs. Lovisa åker också 
ut till olika äldreboenden och 
klipper kunder vilket är väldigt 
uppskattat. De besöken ger också 
mycket tillbaka eftersom det är 
så uppskattat med besök bland 
de äldre. Lovisa har redan flera 
äldreboenden i Säffle som kunder 

Nystartad? Boka in ett 
företagsbesök

Maria Röhr och Anna-Maria 
Jäger på tillväxtenheten gör nya 
företagsbesök några gånger per 
år. Vi besöker då nya företag 
som registrerat sig i Grums och 
hälsar företagarna välkomna samt 
presenterar oss och vad vi jobbar 
med.

Vill du att vi kommer ut och träffar 
ditt företag? Hör gärna av dig till 
oss så fixar vi det!

Maria Röhr
0555-420 54      
Anna-Maria Jäger                                                
0555- 421 46

men tar gärna emot fler. Nyblivna 
mammor är en annan kundgrupp 
som är jättenöjda med servicen 
att frisören kommer hem och 
klipper. 

Lovisa gör alla typer av 
frisörbehandlingar såsom 
klippning, färgning, permanent, 
hårförlängning samt bryn- och 
fransplock samt färg.

Vad är det bästa med att vara 
egen företagare?

- Att få jobba åt sig själv 
och slita för sina egna 
pengar. Att jag jobbar för 
mig själv ger en annan 
styrka på något vis. Jag 
saknar arbetskamrater 
ibland men gillar att kunna 
styra över min egen ar-
betstid.

Vad är mindre bra med att vara 
egen företagare?

- Att man som egen företa-
gare hamnar lite utanför 
systemet hela tiden. När 
man blir sjuk eller måste 
vara hemma med sjuka 
barn är det tufft att vara 
egenföretagare.

Vi önskar Lovisa och hennes 
företag välkommen till Grums 
och lycka till i framtiden!

Text och bild:  
Anna-Maria Jäger
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Alla elever på Jättestenskolan 
bjöds in till en heldag med tema 
mångfald och kultur.

  - Vi vill att alla ska trivas på vår 
skola säger Jens Emsevik som en 
av elevrådets representanter på 
Jättestenskolan i Grums. Därför 
ordnade vi i elevrådet denna 
dagen så att alla vi elever kan 
få lära oss mer om varandras 
kulturer. Tanken är också att alla 
ska ta tillfället i akt och prata med 
någon idag som man inte pratat 
med tidigare. Bli lite nyfikna på 
varandra och de intressen man 
har fortsätter Jens. 

Alla elevrådets arton represen-
tanter har hjälpts åt med att 
förbereda dagen. Alla har haft 
ett ansvarsområde. Vi har fixat 
med maten och den började lagas 
dagen innan. Vi skar frukt och 
dukade fram allt nu på morgonen 
och maten var jättegod hälsar 
William och Arvid som också är 
med i elevrådet.

Under dagen fick eleverna på 
Jättestenskolan testa på olika 
danser och prova olika danser 
pch lekar i gymnastiksalen, måla 
flaggor, sy vimplar, se på film eller 
smaka på mat från världens alla 
hörn i cafeterian. På Gruvan fick 
alla elever se en föreställning av 
Malte Hallquist om mångfald . Den 
gillades av många eftersom den 
var både rolig och allvarsam på 
samma gång.

Även personalen i matsalen var 
involverad i dagen och hjälpte till 
och beställde exotiska frukter och 
lagade finska piroger till cafeterian 
för provsmakning. I matsalen 
bjöds det bland annat på tikka 
masala med ris (Indien) och en 
köttfärsrätt med yoghurtsås 

18 representanter på skolan. De 
har delat upp arbetsuppgifterna 
inför dagen. Några har lagat 
mat, handlat mat, målat flaggor, 
kontaktat pressen med mera.  
Både NWT och VF gjorde 
reportage om dagen.

Maten lagades av förberedelse-
klassen samt några elevers 
föräldrar och de matansvariga i 
elevrådet hjälpte till.

  - Dagen är grym! Jättebra ordnat 
av eleverna. Maten var jättegod 
och det är kul att få prova på olika 
grejer under dagen, säger Ameli, 
Siri och Emma i 8:an.

  - Föreställningen i Gruvan var 
bra men lite för lång, tycker Elias 
i 4:an.

- Det är en jättekul dag och 
man får göra vad man vill. Man 
upplever andras kulturer på ett 
helt annat sätt. Man kan gilla 
andras kulturer även om det inte 
är ens egen, säger Ellen i 4:an.

med vitlök (Afghanistan). På 
salladsbordet fanns hummus 
(persisk), het gurksallad 
(thailändsk) samt torshi som är en 
persisk sallad.

Något som varit bra med dagen?
Att alla har tyckt att det varit 
roligt. Vi har lyckats med det vi 
velat. Det har blivit bra integrerat. 
I uppehållsrummet till exempel 
spelas svensk, indisk, afgansk och 
persisk musik under hela dagen.

Något som varit motigt med 
dagen?
Det var lite nervöst inför dagen. 
Innan vi visste om alla eleverna 
skulle våga dansa till exempel. 
Men det gjorde de och det blev 
succé. Vi hoppas att det kan bli en 
tradition framöver.

Vad har varit bäst med dagen?
Att dagen har blivit så lyckad och 
att så många pratat med varandra.

Elevrådet har jobbat med 
dagen tillsammans med Helena 
Hallquist. Elevrådet består av 

Elevrådet arrangerade kulturdag

Mentorerna Ida Berglund och Ernie Adam hade klätt upp sig i en indisk 
sari respektive en traditionell malaysisk klänning.
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Hur ofta har ni möten med 
elevrådet? 
Under arbetet med kulturdagen 
har vi haft möten varje vecka men 
innan det var det cirka ett möte 
per månad. Ibland har de kallat till 
extra möten om något behövts tas 
upp. 

Hur fungerar arbetet i 
elevrådet? 
Vårt arbete fungerar jättebra 
och vi jobbar bra ihop. Vi har kul 
tillsammans och alla får komma till 
tals.

Vad var bra med kulturdagen? 
Att det gick över förväntan. Vi 
var lite oroliga innan om allt 
skulle klaffa men det gjorde det. 
Vi visste ju tex inte om eleverna 
skulle våga dansa men det gjorde 
dom och det blev jättebra. Alla 
positiva reaktioner vi fått både 
under dagen och efter har också 
varit jättekul!

Kommer kulturdagen bli ett årligt 
evenemang? 
Det vore jätteroligt men det 
är inget som vi spikat än. Det 
vore roligt att arrangera ett 
återkommande evenemang 
men utan att det blir för mycket 

något. Därför blev kulturdagen av 
som hade syfte att visa upp olika 
kulturer så att vi kan lära känna 
varandra och varandras kulturer 
mer.

Elevrådet avslutar med att säga 
att de kommer fortsätta sitt 
arbete med att få alla att trivas 
på skolan. De kommer gå ut och 
besöka alla klasser nu under våren 
för att höra vad eleverna tycker 
att de kan göra mer gemensamt 
för ökad trivsel framöver.

I elevrådet ingår:

Mikaela Malmgren, Wilma 
Svantorp, Claudia Jacobs, Karl 
Stefansson, Viola Englund 
och Sandra Andersson, Adam 
Filipsson och Anton Axelsson, 
Ameli Norström, Carl Jansson, 
Cecilia Vilagos, Ida Thuresson, 
Jens Emsevik, Leo Perna, Fanny 
Dahlström, Nora Olsson, William 
Högefjord Kristiansson, Arvid 
Josteus samt representant från 
FBK Pamkin.

Text och foto: 
Anna-Maria Jäger

upprepningar för de som redan 
varit med.

Var det något som var mindre bra 
med dagen? 
Nej, det enda negativa var att 
flaggorna vi satte upp på väggarna 
i uppehållsrummet åkte ner. Det 
är det enda vi kan komma på.

Har ni fått några kommentarer 
om dagen nu efteråt? 
Våra klasser har tyckt att dagen 
var riktigt kul och bra. Vi har fått 
en massa positiva reaktioner både 
från elever och lärare. Mest har 
nog lärarna sagt att de tycker att 
vi har gjort ett kanonjobb.

Har ni gjort jobbet med 
kulturdagen själva? 
Vi i elevrådet har gjort det mesta 
jobbet själva men lärarna Helena 
Hallquist och Pernilla Eriksson har 
hjälpt oss med en del saker också.

Varför blev det just en 
kulturdag? 
Vi hade länge haft idéer om att 
vi borde göra något tillsammans 
eftersom vi har så många olika 
kulturer på skolan. Efter bråket 
på Jättesten i februari så fick de 
en extra skjuts att verkligen ordna 
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Juni 
4 Hästsläpp i Långsta  
6 Nationaldagsfirande i Sveaparken, Grums 
6 Nationaldagsfirande i Grums hembygdsgård, Long 
7 Gammelbilens vänner, Värmskog 
12 Försommargudstjänst med Grums kyrkokör och Eternella, 
Grums kyrka 
12 Sång i försommarkväll, Eds kyrka 
14 Gammelbilens vänner, Värmskog 
17 Familjedag i Solbergsgården, Grums 
18 Halla bygdegård 80 år, Hall bygdegård i norra Grums 
18 Sommarutställning hos Mimmi Design; se högerspalt 
21 Gammelbilens vänner, Värmskog 
24 Midsommarfirande i Hyttruinen, Borgvik 
24 Midsommarfirande i hamnen, Liljedal  
24 Ateljé Mysen öppet lör-sön, se högerspalt 
25 Sommarcafé i Liljedal. Pågår tom 31 juli 
28 Gammelbilens vänner, Värmskog 
29 Musikquiz på Maggans Magasin, Smedstorp 
30 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long 
 
Juli 
2 Horizont i Skruvstadsparken 
3 Värmskogsdagen 
3 Sköna söndag, Sliperiet 
4 Fotbollskul i Långsta 
5 Gammelbilens vänner, Värmskog 
6 Musikquiz på Maggans Magasin, Smedstorp 
7 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long 
8-9 Hamnfest vid Karbas båtpir, Grums 
9 Löpartävling för knatte, ungdom och vuxen, Värmskog 
10 Sköna söndag, Sliperiet 
12 Grållegänget från Säffle visklubb, Värmskogs skola 
12 Gammelbilens vänner, Värmskog 
13 Musikquiz på Maggans Magasin, Smedstorp 
14 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long 
16 Arvingarna i Skruvstadsparken 
17 Sköna söndag, Sliperiet 
18 Simborgarmärkestagning i Långsta Backlanne, Långsta 
19 Gammelbilens vänner, Värmskog 
20 Musikquiz på Maggans Magasin, Smedstorp 
21 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long 
23 Barbados i Skruvstadsparken 
23 Flaskracet i Borgvik 
24 Sköna söndag, Sliperiet 
25 Packmopedsturnén 2016, Sliperiet 
26 Gammelbilens vänner, Värmskog 
28 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long 
31 Sköna söndag, Sliperiet 

Augusti
2 Gammelbilens vänner, Värmskog 
4 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long 
6 Poptimisterna i Skruvstadsparken 

9 Gammelbilens vänner, Värmskog 
11 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long 
12-13 Folk- och Rockfestivalen i Segmon 
13 Ateljé Mysen öppet i Borgvik 
16 Gammelbilens vänner, Värmskog 
18 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long 
21 Loppis i hembygdsgården, Liljedal 
21 Motionsdans till Jannez i Skruvstadsparken 
23 Gammelbilens vänner, Värmskog 
25 Värmlandskorvens dag firas, Grums hembygdsgård i Long 
30 Gammelbilens vänner, Värmskog
 
Museum och utställningar

Sliperiet- kultur i ett hus i Borgvik 
Årets utställare är Ingalena Klenell, Douglas Kirkland, Astrid 
Sylwan, Hasse Persson, Love Lundell och Jörgen Svensson 
med flera. 
Utställningen pågår 5 maj till och med 25 september. 
Maj: Torsdag-Söndag 12-17. Juni-Augusti: Alla dagar 11-18.  
September: Fredag-Söndag 12-16. 
Vid helger och speciella event se www.sliperietborgvik.se
 
Utställning i Borgvik 
Ateljé Mysen i Borgvik visar upp smycken i egen design, stick-
at, tovat samt änglar av pärlor och ull. 24 juni kl. 11-17.  
Lör 25 juni-Sön 7 augusti öppet 13-17. 
 Kontaktperson: Eva Johansson.

Sommarutställning hos Mimmi Design i Pikenberg 
Årets utställare är Stig Olson (akryl/collage) och Kristin Rapp 
(plexiglas, glas, akryl). Utställningen pågår 18 juni till den 27 
augusti kl. 12-16. www.mimmidesign.se 
 
Borgviks museum 
En permanent utställning visas om järnets väg från skogen till 
färdig produkt på plan två samt mindre utställningar på plan 
ett. Här finns också möjlighet att digitalt söka historisk infor-
mation om platser och personer i Borgvik. Fråga i receptio-
nen. Öppettider: 24 juni t.o.m. 7 augusti alla dagar kl. 12-17. 
 www.borgvik.se

Glasbruksmuseum i Liljedals hembygdsgård.  
Glasbruksmuseum i Liljedals hembygdsgård. Visning av 
bruksföremål i glas däribland många olika buteljer, bl.a. 
modellen till Absolutflaskan. Bilder och föremål från 
glasbrukstiden åren 1780-1917. Om du vill besöka museet kan 
du ringa Uno Wentzel på tel. 0555-91017. www.liljedal.one

Grums konstförening på Galleri Strand  
6-14 augusti Föreningsmedlemmarna Eva-Lena Heinered, 
Gerd Johansson och Kristina Rönngren - blandade tekniker 
20-28 augusti Föreningsmedlemmarna Gun-Britt Lundberg, 
Margareta Ivarsson och Britt-Mari Andersson - blandade 
tekniker. Öppettider vid utställningar: lördagar och söndagar 
kl. 14-17, torsdagar och fredagar kl. 17-20.

Sommar i


