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LEIF HARALDSSON (S) - KOMMUNALRÅD 

KULTUR, IDROTT OCH EVENEMANG 
NU ÄR DET SOMMAR!

LEIF HARALDSSON (S)
kommunalråd

Grums kommun

KULTUR, IDROTT OCH EVENEMANG - Till sommaren 
kommer vi sätta Grums kommun på kulturkartan! Förutom 
UKM-festivalen där cirka 130 ungdomar uppträdde på 
Gruvan kommer vi bland annat få se gatukonstfestivalen 
Artscape. De ska skapa storslagna målningar på två fasader 
i Grums tätort. Även leksaksaffären i Grums centrum har 
fått en vacker fasadmålning av konstnären Marja i Myrom. 

VI HAR MÅNGA FINA FÖRENINGAR i kommunen som 
verkligen visat framfötterna under våren. Både Grums IK 
hockey och Grums innebandy har avancerat med sina A-lag 
till spel i högre serier. Stort grattis till både spelare och alla 
runt omkring för era bedrifter! 

EVENEMANG har vi gott om i kommunen. Under våren  
genomfördes för första gången en gala för näringslivet  
i Grums kommun. Priser delades ut till våra företagare i tre 
kategorier. Grattis till alla er! Tommy Sandström på  
LA Takvård blev årets företagare i kommunen. 

MYCKET TREVLIGT KOMMER ATT HÄNDA i sommar - 
Liljedal jubilerar och Segmons Folk & Rock likaså. Passa nu 
på att njuta av sommaren och ta för er av vad som erbjuds 
runt om i kommunen i form av utställningar, båtbussturer, 
loppisar, hästsläppardagar och olika musikevenemang.  
Trevlig sommar!

OK ÄLGEN LADDAR INFÖR  
SOMMARENS KARTSLÄPP!
TEXT: ANNA-MARIA JÄGER OCH STEFAN ERIKSSON OK ÄLGEN

FÖRENING I FOKUS

OK ÄLGEN - ORIENTERINGSKLUBBEN I GRUMS har ett medlemsantal  
i klubben på cirka 200 personer. Stefan Eriksson berättar att de har haft ett dussin 
ungdomar med på träningarna hela vintern. I maj månad körde de igång med  
träningar i skogen. Barn tränar tillsammans med en 
förälder/någon vuxen till att börja med. OK Älgen har  
ett fint samarbete med klubbarna i de närmaste  
grannkommunerna. De åker till deras träningar  
ungefär varannan gång. Avslutningen blir ett familjeläger  
med orientering och besök på Skara sommarland.

FRISKA GRUMS inleddes den 16 maj med kartsläpp  
i Sveaparken i samband med att klubben arrangerade  
en deltävling i Värmlands sprint-cup i centrala  
Grums. Samtidigt var alla ungdomar i Värmland  
inbjudna till träning i de fall de väljer att inte tävla  
i cupen. Ytterligare kartsläpp planeras till midsommar. 
I år blir det Borgvik och Liljedal som släpps samtidigt.  
Använd gärna Smartphone-appen ”Stolpjakten”  
som finns för iPhone och Android. Läs mer om var 
du kan hämta din karta på: 
https://grums.stolpjakten.se/

VÅRT GRUMS är Grums kommuns 
informationstidning till medborgare 
och företag i kommunen. 
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turistguide 2017

Grums kommun är en 

del av regionsamarbetet:

visitkarlstad.se

skärgårdsidyll

 - En Vänerkommun i Karlstadsregionen

Sliperiet i borgvik
 - Gastronomi och konsthall

mimmi design
 - Konstnärliga linnekläder

värmskogs café

 -90 000 besökare varje sommar!

GRums

kultur & fritid

TEXT OCH FOTO:  ANNA SVEDLUND

ARTSCAPE 2017 VÄRMLAND är en gatukonstfestival och Skandinaviens största 
projekt inom urbankonst någonsin - sett till både antalet deltagare, antalet  
åskådare och geografiskt. Under fyra veckor kommer konstnärer från hela världen 
att tillsammans med svenska och lokala värmländska kollegor skapa offentlig konst 
i Värmland. 

DEN 20 MAJ GENOMFÖRDES EN WORKSHOP där allmänheten bjöds in för 
att tillsammans med erfarna konstnärer diskutera permanenta konstverk på Grums 
bad- och sporthall samt på en av GHAB:s fastigheter. Under några veckor  
i sommar kommer Artscape att färdigställa verken. Gatukonstfestivalen genomförs 
med ekonomiskt stöd från kommunerna, Region Värmland och PostkodLotteriets 
Kulturstiftelse.

ARTSCAPE KOMMER TILL GRUMS TEXT OCH FOTO: ANNA-MARIA JÄGER

MÅNGFALDSDAGEN  
PÅ JÄTTESTEN!

DEN 13 APRIL anordnade elevrådet på 
Jättestenskolan Mångfaldsdagen med 
HBTQ-tema. Under dagen fick eleverna
välja att testa på olika saker som till 
exempel rullstolsbasket, tillverka egna 
armband i syslöjdssalen i regnbågs- 
färger, lyssna på boktips med HBTQ- 
tema av bibliotikarien Liselotte Skalare, 
prova på olika danser, lyssna på föreläs-
ningen ”Vad döljer sig under slöjan” som 
handlar om islam och varför slöja bärs. 
Förutom allt detta och mycket mer bjöds 
det på exotiska frukter och mat från 
andra matkulturer. 

I GRUMS KOMMUN FINNS 
ÅTTA INFOPOINTS I SOMMAR

TURISTINFORMATION

På utvalda platser runt om  
i kommuen hittar du våra  
Infopoints. Här finns kartor och  
broschyer att hämta!

Kundtjänst  
kommunhuset
Tel. 0555-420 67

Värmskogs café

Sliperiet - Borgvik

Kungskvarnen - Borgvik

Billeruds Golfklubb

Grums Rasta - Nyängen

OKQ8 - Grums tätort

Grums fish´n Camp - Sävsjön
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TEXT OCH FOTO:  ANNA SVEDLUND

NYÖPPNADE ALLAS CAFÉ är en samligsplats för alla. Här bedriver Grums 
kommun sedan mars månad en verksamhet för sysselsättning och integration.  
Adnan Izat, integrationsstrateg på Grums kommun är initiativtagare till satsningen:

 –Caféet är tänkt att fungera som en mötesplats och behovet får styra verksam-
heten. Framöver kommer vi att ordna olika aktiviteter i lokalen. Caféet ska vara en 
plats attt träna sin svenska på. Man ska absolut kunna komma hit och hitta någon 
att prata med. Vi anordnar språkcafé varje fredag tillsammans med ABF. Att 
praktisera språket och lära sig osynliga regler, sådana som man inte hinner med 
att lära sig i de stora klasserna i skolan är viktigt. 

Här bedrivs förutom caféverksamheten även en retur. Till Allas retur kan du 
som vill skänka barnleksaker och prydnadssaker. Caféet är öppet varje vardag kl. 
9.00-14.00 och ligger på Gamla vägen 89 i Grums. De har öppet hela sommaren.
Du når dem på telefon 072-142 44 22.

ALLAS CAFÉ - EN DEL AV VÅRT  
ARBETE MED INTEGRATION

INTEGRATION OCH SYSSELSÄTTNING
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utveckling

TEXT OCH  FOTO: ANNA SVEDLUND

”Vi kommer att 
få ett mycket  

fint och  
funktionellt  
centrum till  

hösten, det ser  
vi fram emot” 

KATJA BERGLUND
chef medborgarkontoret

Grums kommun

Runt om i Grums kommun satsas det på utveckling. Även i Grums  
centrum kommer det under 2017 att hända en hel del. Tillsammans med representanter 
från Värmlandstrafik och Peab har kommunalråd Leif Haraldsson (S) nu tagit det första 

spadtaget för ombyggnationen av Grums centrum.

OMBYGGNATION PÅGÅR  
I GRUMS CENTRUM

DEN 19 APRIL TOGS DET FÖRSTA SPADTAGET för  
ombyggnationen av Grums centrum. Ombyggnationen utförs 
av entreprenören Peab och kommer att vara klar i slutet av 
september 2017. På det nya busstorget kommer det att finnas 
en ny perrong med väderskydd och trafikinformationstavlor 
samt fem hållplatser. 

TILLGÄNGLIGHET har varit ett av ledorden i projekteringen 
av vårt nya centrum, vilket bland annat har resulterat i markerade 
stråk i marken för att underlätta för synskadade. 

I SAMBAND MED OMBYGGNATIONEN av Grums centrum 
kommer det även parallellt att startas ett arbete med att byta ut 
de gamla vattenledningarna. Vattenledningen utmed Svea- 
gatan kommer att bytas ut samt vatten, spillvatten och  
dagvattenledningen en bit upp på Grönbergsgatan. När 
arbetet med vattenledningarna är färdigt kommer arbeten 
med ytskikt att påbörjas såsom vägbana, rondell, plattsättning, 
montage av busskurer, informationstavlor, skyltar, belysning 
och plantering.

INVESTERINGSBELOPPET är drygt 
19 miljoner varav kommunen får totalt 
cirka 4,5 miljoner i bidrag som statlig 
medfinansiering från Trafikverket via 
Värmlandstrafik. Under byggtiden 
kommer det bli en stor påverkan på all 
bil-, gång- och cykeltrafik och bussarna 
kommer att ha temporära hållplatser. 
Vi ber därför om överseende  
angående detta. 

ARBETET BERÄKNAS vara klart  
i slutet av september. 

–Det kommer som ni säkert förstår 
att bli en stökig vår och sommar men 
vi kommer att få ett mycket fint och 
funktionellt centrum till hösten, det 
ser vi fram emot! säger Katja Berglund 
chef på medborgarkontoret.
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TEXT OCH  FOTO: ANNA SVEDLUND

utveckling

Illustrationerna visar en ungefärlig bild av hur det kommer att bli. Antalet träd längs med 
Sveagatan kommer att bli färre men de kommer att ersättas av buskar och annan växtlighet.
Torghandeln kommer under byggtiden att flyttas till vägen framför kommunhuset.

1. Parkering - utfarten stängs och torget flyttas
2. Ny infart till Järnvägsperrongen, COOP och Stationslängan
3. Rondell i korsningen Sveagatan och Grönbergsgatan
4. Tre stycken cykelställ 
5. Ny bussperrong med väderskydd
6. Tre hållplatser mot Karlstad
7. Två hållplatser mot Säffle och Årjäng
8. Parkering - återvinningsstationen flyttas

kommunhus

stationslängan vårdcentral

system- 
bolag

COOP  
konsum

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

cykelställcykelställ

8.

sveaplan

På 1950-talet var Grums 
en köping med ett livaktigt 
centrum med caféer, affärer 
och bostadshus längs med 
Sveagatan. Sveagatan var 
riksväg 7 och det är något 
som vi kan se spår av än 
idag. 

DÅ:

Behovet av att få en bättre 
funktionalitet för resenärer 
med buss och tåg har varit 
på tal sedan 2010. 

2015 kom Värmlandstrafik 
och kommunen överens om 
denna satsning. Syftet är 
att få bättre funktionalitet 
och säkerhet trafikmässigt 
och att kunna ge resenärerna 
ett bättre, bekvämare och  
mer tillgänglighetsanpassat 
busstorg.  

I februari 2017 tog kommun-
styrelsen beslut om finansie-
ring av hela satsningen som 
innebär att Grums centrum 
får en ansiktslyftning som 
omfattar mer än ett  
busstorg.

NU:

FRAMTIDEN::

I september 2017 ska  
satsningen vara genomförd. 

Under 2018 kommer Trafik- 
verket att satsa 6 miljoner 
på åtgärder vid tågstationen. 
Bland annat kommer de att 
höja och bredda befintlig  
järnvägsperrong samt att 
tillgänglighetsanpassa 
informationen, bland annat 
genom informationstavlor, 
högtalare och belysning. 

Förhoppningen är att fler 
kommer att välja att resa 
kollektivt till och från Grums 
och att upplevelsen av 
centrum blir både trevlig 
och trygg. 
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näringsliv & tillväxt

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: ANNA-MARIA JÄGER OCH ANNA SVEDLUND

Bröderna Robin och Martin flyttade sitt företag Anderssons restaurang  
och catering AB i mars, till Grums och Sveagatan 142. De startade företaget två år  

tidigare i Vålberg men har hela tiden haft som önskemål att hitta en bra lokal  
och driva sin verksamhet i Grums.

UPPSKATTAD FLYTT 
TILL GRUMS

I GRUMS KOMMUN FANNS det få lediga lokaler i den  
storlek som bröderna Robin och Martin Andersson var ute 
efter. Till slut dök en ledig lokal upp på Sveagatan i Grums. 

De tog då beslutet att flytta sin restaurangverksamhet från 
Vålberg till Grums. De har fått många nya gäster samtidigt 
som flera av stamgästerna från Vålberg numer tar sig en tur till 
Grums. Byggnationen av kartongmaskinen på BillerudKorsnäs 
kunde inte ha kommit mer lägligt för restaurangsatsningen!

HUR KOMMER DET SIG ATT NI FLYTTADE  ER  
VERKSAMHET TILL GRUMS?

–Från första början ville vi starta en restaurang i Grums men 
hittade tyvärr ingen passande lokal, säger Robin. Vi startade 
då istället vår verksamhet i Vålberg i maj 2015. 

Dessförinnan drev vi en allt i allo-firma tillsammans så vi 
visste att vi jobbade bra ihop! 

HUR ÄR DET ATT JOBBA IHOP?
–Det funkar jättebra! Vi har ju jobbat ihop även innan och 

visste att det funkade bra. Visst tycker vi olika ibland men det 

löser sig alltid, säger Martin. Vi har olika ansvarsområden så 
Robin som är kock lagar all mat och jag ordnar med resten av 
restaurangbestyren samt tar emot gästerna.

HAR NI NÅGOT DRÖMSCENARIO?  
VAR ÄR NI OM FEM ÅR?

–Det skulle vara kul att ha expanderat och startat en  
restaurang till om fem år. Om det fortsätter att gå bra här så 
startar vi gärna ytterligare en restaurang här eller på annan 
ort, säger Robin. 

–Vi har ökat med cirka 50 luncher extra per dag i snitt  
sedan flytten till Grums! Vi är lite trångbodda ibland, speciellt  
de dagar som vi har 168 luncher som hittills är vår all time 
high-siffra! förklarar Martin. Därför öppnar vi uteservering  
så snart vädret tillåter och vi kommer på sikt även att ha  
kvällsöppet någon eller några dagar i veckan. 

LUNCH KAN ÄTAS på plats eller hämtas. De anordnar även 
middagar till bröllop och kalas, endera på plats i restaurangen 
eller via catering.
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evenemang

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: ANNA-MARIA JÄGER OCH ANNA SVEDLUND

GRUMS KOMMUN HJÄLPER 
NATUREN PÅ TRAVEN!

BIKUPOR

Från och med denna vår och 
sommar har Grums kommun två 
bikupor i Öbergshaget i samarbete 
med Kullens bigård, Malsjö.

Bikuporna sköts och honungen  
skördas av Kullens bigård. Kommunen 
upprättar mark samt köper honungs-
burkar och ger bort i kommungåva 
vid speciella tillfällen.

Bikuporna är ofarliga att titta på men 
om man rör kupan och stör bina kan 
de stickas.

VARMT VÄLKOMMEN  
SOM UTSTÄLLARE PÅ 
LILLA SKÖRDEFESTEN

EVENEMANG

Lördag 9 september kl. 10.00-13.00

Plats: Sveaparken, centrala Grums
För anmälan eller idéer kontakta:
Anna-Maria Jäger
anna-maria.jager@grums.se
0555-421 46

ANKI OCH NICLAS LUNDSTEN TOG ÖVER KUNGSKVARNEN efter  
årsskiftet och har renoverat sedan dess. Den gamla mörka inredningen från  
Österrike är ersatt av nya möbler och ljusa väggar. Lokalen går nästan inte att 
känna igen invändigt och Anki och Niclas är mycket nöjda med att ha satt sin 
prägel på stället. Under påskhelgen öppnades restaurangen och en påskbuffé  
serverades under tre dagar. Sittningarna var fullsatta och både personal och 
gäster var nöjda! Under våren är restaurangen helgöppen och från 1 juni är det 
öppet alla dagar.

PÅ KUNGSKVARNEN SERVERAS både lunchbuffé och à la carte. På menyn 
finns riktig husmanskost men också lättare måltider, räksmörgåsar, glass och 
hembakat fikabröd. Hotell- och konferensdelen är öppen sedan årsskiftet och 
totalt finns det 58 sängplatser på hotellet.

FAMILJEN DRIVER FLER VERKSAMHETER; Ingersbyns gård där de har lamm 
och dikor, camping vid Sävsjön med café samt gästhamn och ställplatser vid 
Borgviks hamn. 

–Tack vare våra barn och vår duktiga personal fungerar det väldigt bra. Det 
är jättekul att få visa upp alla dessa fina platser i Grums kommun. Målet är att 
antalet besökare ska öka och att de ska stanna här länge, säger Niclas.

HJÄLP OSS HÅLLA RENT!

Grums kommun och i synnerhet 
bygg- och miljöfunktionen  
arbetar aktivt med nedskräpnings- 
ärenden och fordonsvrak. 

Kommunstyrelsen har beslutat om en 
budget på 50 000 kronor under 2017 
för att vidta åtgärder på området.

Hittills har vi bland annat tagit bort ett 
drygt tiotal bilar. Tyvärr är denna typ 
av ärenden ofta tidskrävande och det 
är inte alltid vi når resultat med de 
åtgärder vi har möjlighet att vidta.  
Vi välkomnar hjälp från alla som bor  
i kommunen i denna fråga. 

Om alla hjälps åt så kan vi tillsammans 
skapa en trevlig miljö för invånare och 
besökare. 

Katja Berglund,  
Chef medborgarkontoret

TEXT OCH FOTO:  ANNA-MARIA JÄGER

KUNGSKVARNEN I BORGVIK HAR 
ÖPPNAT IGEN MED NYA ÄGARE

TEXT: ANNA SVEDLUND

SEGMONS  
FOLK & ROCK  
10-ÅRS JUBILERAR

HALLÅ DÄR, LASSE HÖGBERG OCH 
KARIN FORSLING PÅ SEGMONS 
FOLK & ROCK! I SOMMAR ÄR DET 
10-ÅRSJUBILEUM FÖR FESTIVALEN, 
HUR FIRAR NI?
–Det ska vi fira med ett program som 
som får er att dansa, skratta och sjunga 
tillsammans med glada människor 
från när och fjärran. Den 11-12 augusti 
vibrerar Segmon av energi med legender 
som Pugh Rogefeldt, Marie Bergman 
och Nynningen (Nationalteaterns  
medlemmar). Nya stjärnskott på musik-
himlen som Slowgold samt många andra 
spännande artister i en härlig mix av 
lokalt och universellt. Det är familjedag 
som vanligt på lördagen och vi har  
flera andra överraskningar på gång  
i programmet. Det är i Segmon de  
musikaliska upptäckterna görs.  
Vi ses i Segmon - nu ska vi fira! 
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vi jobbar för dig

SÅ ARBETAR  
HEMTJÄNSTEN  
I GRUMS KOMMUN
Hemtjänst är en del av den hjälp som kommunen erbjuder 
för att du ska kunna bo kvar i din egen bostad så länge 
som möjligt. Det ska vara hjälp till självhjälp och meningen 
är att du själv ska ta en aktiv del i de dagliga sysslorna. 

TEXT OCH FOTO: ANNA SVEDLUND

AMANDA JÄGER OCH CIA NILSSON arbetar i hemtjänsten centrala. Till yrkes- 
rollen är de undersköterskor. Förutom undersköterskor arbetar även en  
servicegrupp och ett hemmottagningsteam inom hemtjänsten. Hemtjänsten i Grums 
kommun är indelad i tre grupper Centrum-, Segmons- och Värmskogsgruppen.

–Vi är en bra arbetsgrupp. Även om man inte träffar alla samtidigt är  
sammanhållningen god och vi stöttar varandra. Det är viktigt, säger Cia.

EN DAG PÅ HEMTJÄNSTEN är aldrig den andra lik. Arbetet börjar vanligtvis kl. 
7.00 med en morgonträff. Därefter beger sig grupperna ut på kundbesök. Under  
dagen kan det även komma in akutlarm vilket gör att turerna snabbt får planeras 
om. Personalen arbetar över områdesgränserna och samordnas via två planerare. 
Det är stora avstånd i kommunen och det finns 12 bilar tillgängliga som planerarna 
ska fördela mellan personalen.

–Kunderna vet på ett ungefär när vi kommer att dyka upp under dagen. Vissa 
kunder har speciella mediciner och injektioner och hemdialys som måste ges i exakt 
tid, förklarar Amanda. En morgon för ett år sedan blev samtliga bilar uppe vid  
vårdcentralens parkering förstörda. Personalen tog då sina egna bilar, även chefen 
lånade ut sin bil så att arbetet gick att utföra även denna dag. 

Personalgruppen inom hemtjänsten är engagerad och flexibel. De trotsar alla 
väder och tar sig ut i ur och skur.

ALL HEMTJÄNSTPERSONAL har en 
mobiltelefon som arbetsverktyg.

–Via mobilen kan vi se vårt körschema 
och vilka mediciner som ska ges. Vi  
dokumenterar via ett hjälpmedel som 
heter LifeCare. Mobiltelefonen används 
även för inrapportering och avstämning 
samt för att låsa upp dörrar till kunderna 
med, förklarar Cia.  

EN STOR UTMANING är att lösa 
bemanning i semestertider då  
hemtjänsten har många vikarier. 

För att arbeta i hemtjänsten krävs det 
att man är stresstålig och verkligen trivs 
med att jobba med människor.  
Bemötande är mycket viktigt. Väl mött 
hälsar hemtjänsten i Grums kommun!

FAKTARUTA

HEMTJÄNSTEN I GRUMS KOMMUN

•	 Tre områdeschefer 

•	 Två planerare

•	 Verksamhet dygnet runt

•	 Personalen består av utbildade  
undersköterskor och vårdbiträden.

•	 Totalt är det 57 ordinarie personal 
men för att klara av verksamheten 
har vi fantastiska vikarier som  
hjälper oss när behov finns.

•	 Vi ombesörjer hjälp till cirka 300  
kunder med olika behov inom  
kommunen.

Vi jobbar för dig!

Amanda Jäger har arbetat som  
undersköterska i hemtjänsten i Grums 
kommun sedan 2012. Amanda tycker 
att det bästa med hennes arbete är 
att få hjälpa människor när behoven 
uppstår. Cia fyller i och säger att 
Amanda är en glädjespridare  
ute i hemmen.

Carina ”Cia” Nilsson har arbetat  
i Grums kommun sedan 1993. Först 
på Hotellgatans äldreboende och nu 
som undersköterska i hemtjänsten 
Centrala. Hon hoppar även in och 
planerar när det behövs. Cia trivs 
med sitt jobb och tycker om att jobba 
med människor och ge dem glädje 
och trygghet i deras vardag.

Amanda Jäger och Cia Nilsson har mobilen 
som arbetsverktyg. De använder den bland 
annat för att låsa upp dörrar med.  

Hemtjänsten i Grums kommun tar sig fram  
i ur och skur. 


