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Det var bättre förr. Inte!

Torbjörn Bood (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Ibland funderar jag allt på om jag inte har lite 40-årskris trots 
allt. Nej, lugn nu, tro inte att jag tänker slinga håret, köpa en 
sportbil eller ens tatuera mig. Slingor i håret får man dessutom 
av sig självt. Lite gråa tinningars charm så där. Fast över hela 
huvudet. 

I mitt fall handlar det om saker man pratar om till vardags. När 
nostalgin gör sig påmind, påtagligt. Ett bra exempel inträffade i 
gruppen av hockeymammor och –pappor härförleden. Vi fann 
oss invecklade i en diskussion om vem som hade gjort det ena 
och det andra, var och med vem. Och när. Kändes som vilken 
familjemiddag som helst. Fast denna gång var det jag som 
benade om detaljer i en något oklar minnesbank.

En annan diskussion handlade om Går’n, eller snarare jäm-
förelser med fritidsgården vi själva hade som ungdomar. Blev 
lätt lite förskönande efterkonstruktion kändes det som. Inte 
bara om hur många vi var som var där, för i verkligheten var vi 
nog bara en handfull stammisar. Mest pinsamt blev det dock 
när jag påmindes om mitt dåvarande engagemang i ”Gårds-
tidningen”. Speciellt att jag, i skrift, gick i taket för att ett disco i 
Slottsbrons Folkets Hus hejdats för att arrangören tänkt sig ha 
toplesstjejer medverkande. Riktigt genant var min slutsats att 
föreståndaren på fritidsgården åtminstone borde gå topless i 
”utbyte” (förlåt i efterhand, Bodil). Jag tänkte inte bättre förr 
– bevisligen. 

I dagarna pratas det mycket om kommunstyrelsens införande 
av läsplattor. Det är tydligen inte bra, det heller. Det ska vara 
som det varit förr. Kanske ska vi återgå till flanellografer (om 
du är under 50 år: googla på det)? Faktum är att allt inte kan 
vara som det varit. Det är inte ens säkert att det var bättre då. 
Så passa på att drömma lite om framtiden också - den kan du 
åtminstone påverka!
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Elevråd mottog check för betygshöjning

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

På bild, stående fr. vänster: Kommunalråd Torbjörn Bood, elevrådets ordförande Ingrid Jacobson (9A), 
rektor Lennart Nilsson och läraren Ulla Johansson.

I slutet av förra året fick Jätte-
stenskolans elever en check på 
10 000 kronor från kommunen 
som belöning för en utom-
ordentlig betygshöjning.

I december fick Jättestenskolans 
elever en välförtjänt julklapp av 
Grums kommun, en check på 10 
000 kronor att använda till något 
de kommer överens om. De hade 
nämligen varit jätteduktiga och 
höjt sina betyg mest i hela länet! 

Över länssnittet
2010 var 21,7 procent av Jättes-
tens elever obehöriga till gymna-
sieskolans program. 2011 hade den 
siffran så gott som halverats, med 
en minskning till 11,8 procent. 

Dessutom värt att betona extra: 
snittet i Värmland för antalet elev-
er med gymnasiebehörighet är 80 
procent, Jättestenskolans elever 
ligger nu en bra bit ovanför snittet 
med 88,2 procent. En mycket bra 
utveckling alltså.

Elevrådet tog emot
Kommunalråd Torbjörn Bood 
besökte elevrådet, som består 
av representanter för samtliga 
klasser, och öste beröm över dem 
och skolkamraterna. Han passade 
också på att betona vikten av att 
de utbildar sig så att de kan få bra 
jobb. Checken på 10 000 kronor 
överräcktes sedan till elevrådets 
ordförande Ingrid Jacobson. Ef-
tersom det var så nära jul gjordes 
ett undantag från godisförbudet 
och man bjöd på klubbor med 
mera i cafeterian. •
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Stiftelsen är inrättad av Mattiz Boulton till minne av hennes föräldrar som var födda i Grums församling. 
Den har till ändamål att främja ungdomars utbildning genom att lämna bidrag till behövande studerande för 
universitetsstudier eller annan högre utbildning.

Samtliga stipendiater i alfabetisk ordning: Adnan Popaja, Anna Kleven, Anna Olsson, Anton Skogström, 
Charlotte Andersson, Daniel Viberg, David Freundt, Emelie Bernhardsson Vennberg, Emelie Mattsson, Emilia 
Henriksen, Emma Hellberg, Emma Axelsson, Emma Borgstrand, Erik Djuvfeldt, Fredrik Rönning, Hannah 
Stensson, Jenny Thörnqvist, Jenny Gustafsson, Jessica Johansson, Joanna Widstrand, Johan Eklöf, Karl Borg-
strand, Linda Svensson, Linda Haugbak, Linn Kröger, Maria Grahn, Marie Henriksson, Marie-Louise Sundh, 
Sandra Cabrera Skalski, Sara Jansson, Simon Sköld, Sofie Malmgren, Stefan Gustavsson, Therese Svensson, 
Therese Magnusson.   

Foto: Elvy Hansson

Signe och Carl Gustav Widéns stiftelse: stipendiater 2011

Utmärkelser och stipendium

Från vänster på bilden:

Ungdomsledarstipendium 2011 
Ungdomsledarstipendiet 2011 tilldelades 
Jonas Mattson som är ledare inom Grums 
fotboll samt Grums handbollsklubb.

Årets idrottsprestation 2011 
Utmärkelse för Årets idrottsprestation 2011 
gick till friidrottaren Erika Pettersson.

Kulturutmärkelse 2011 
Niklas Elvin fick Grums kommuns Kultur-
utmärkelse 2011 för sitt engagemang i 
Kulturskolan. 

Foto: Elvy Hansson
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Josefine Jäger växte upp i Grums 
men bor numera i Stockholm och 
jobbar på olika sätt med sitt stora 
intresse: hälsosam mat. I januari 
2012 utsågs hon till månadens 
hälsoprofil i tidningen HÄLSA.

Berätta om ditt arbete och ditt 
företagande.
Jag arbetar för hälsokostföretaget 
Biofood, som säljer ekologiska, 
vegetabiliska råvaror. Där är jag 
företagets ansikte utåt, kommu-
nikations- och marknadsansvarig 
och jobbar med Biofoods nya 
uttryck och design. Allt från för-
packningstexter, hemsida och 
nyhetsbrev. 

Vid sidan av driver jag mitt egna 
företag Jfine cuisine där jag håller 
workshops, kurser, föreläsningar, 
tar uppdrag som matskribent, 
bloggar och bygger upp olika 
projekt med inriktning kost och 
hälsa. 

Just nu håller jag workshops hos 
min pappas sambo som precis 
smygöppnat Segerstadbyns 
Gårdsbutik, en ekologisk matoas, 
ett stenkast utanför Grums. Jag 
har även gjort egna radioprogram 
i morgonradion P4 Värmland 
och skriver månadsvis för Tryck 
- Värmlands nöjestidning.

Triyogas raw food-restaurang i 
London 2006 visste jag att det 
var nytänkande, vacker och god 
hälsomat som mitt hjärta brinner 
för.

Vad har du för utbildning?
Jag är utbildad kock, kost-
rådgivare, frilansskribent och har 
även gått flertalet kurser inom 
raw food, levande föda, ayurveda, 
holistisk hälsa och mindfulness. 
Till hösten väntar världens första 
licensierade utbildning till raw 
food-kock i Oklahoma City.

Vad är dina bästa hälsotips till 
våra läsare?
Små förändringar kan göra stor 
skillnad. Att byta ut isbergs-
salladen till mörkgröna blad som 
babyspenat eller ruccola, eller att 
strö några nyttiga frön över maten 
är en hälsovinst i sig. När nya 
sunda vanor får ta plats finns det 
mindre utrymme för de osunda. 

Drick förslagsvis en grön smoothie 
dagligen. Det gröna rymmer 
förutom klorofyll även gott om 
fibrer, mineraler, vitaminer och 
antioxidanter. Vatten, äpple/
päron, mango, spenat, lime och 
mynta mixas till en slät nyttokick i 
en kannmixer eller med mixerstav.

Har du något särskilt 
drömprojekt i framtiden?
Jag vill fortsätta sprida min 
passion, budskapet om mat 
som är vacker, näringsrik, god 
och tar hand om vår kropp och 
vår jord. I form av workshops, 
kurser, föreläsningar, böcker 
och media. Samt lätta upp alla 
inbyggda fördomar om att mat 
från växtriket inte skulle vara 
tillräckligt komplex. Det är den 
mest kraftfulla föda vi kan tillföra 
våra kroppar!  

Nyfiken? Besök Jfine.se

Hur var det att växa upp i 
Grums?
Jag minns en fin och varm uppväxt 
med familj och vänner nära inpå. 
Från mitten av mellanstadiet 
till slutet av högstadiet bodde 
jag i princip i badhuset, där jag 
simtränade flera gånger per vecka. 

När började ditt intresse för mat 
och hälsa?
Matintresset föddes tidigt. Jag 
älskade att vara med farfar i 
skogen och plocka bär och svamp, 
som sedan förvandlades till 
härliga rätter. Min kära mormor 
och hennes systrar har alltid 
inspirerat, de är alla fenor på 
att laga fantastisk mat med stor 
glädje och omtanke, från grunden. 

I åttan fick jag praktik på en 
restaurang i Karlstad, och strax 
därpå en lärlingstjänst på Hotell 
Selma Lagerlöf i Sunne. Där 
jobbade jag i kallskänken medan 
kompisarna hade klassfest. För 
mig var det höjden av lycka. 

Det var först när jag flyttade 
till Stockholm jag hittade min 
personliga matstil. Här öppnade 
sig en helt ny matvärld med 
spännande nya örter, gryn, frön 
och bär som jag aldrig hade 
sett förut. Efter ett besök på 

Josefine hjärtar hälsomat

Foto: Håkan Flank
PROFILEN
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För bara ett par veckor sedan 
öppnade äntligen Går’n, en idéellt 
driven fritidsgård i Grums för ung-
domar i årskurs 6 och uppåt.

Ungdomarnas eget ställe
När Vårt Grums får en pratstund och 
visning av lokalerna några veckor före 
invigningen är det mesta klart. Vi tas 
emot av fyra av de sju styrelsemedlem-
marna i föreningen som driver Går’n. 
Linda Jaurnell, Nina Stigtorp, Daniel 
Bergqvist och Sara Starck är stolta och 
förväntansfulla, och det med rätta. 

Det är ett fantastiskt jobb de har gjort 
för att ungdomarna ska få en fritidsgård 
som har något för alla: fika, tv-hörna, 
filmrum med hemmabio, biljard och 
pingis, plats för läxläsning och tv-spels-
rum. Sponsorerna har varit guld värda.

  —  Det här är ungdomarnas eget ställe, 
säger Linda. De ska inte behöva vara 
någonstans på undantag. 

Generösa öppettider
Nina har försökt få till en fritidsgård, 
bland annat via medborgarförslag, un-
der en längre tid men hade så gott som 
gett upp när Linda ringde henne och 
sa ”Nu kör vi!”. De pratade med kom-
munalråd Torbjörn Bood som ville att 
de skulle återkomma med en plan. Det 
gjorde de, och sedan har de inte gett 
sig. Kommunen har varit hjälpsam och 
står för lokalen.

Nu är det ett sextiotal intresserade för-
äldrar som har anmält intresse att hjälpa 
till och bemanna Går’n. Och öppetti-
derna är generösa: måndag till torsdag 
klockan 17.00 - 22.00 och fredag till lör-
dag klockan 17.00 - 24.00. Det planeras 
temakvällar och man kommer att lyssna 
mycket på ungdomarnas önskemål om 
vad de vill göra.

efterlängtade 
GÅR’N ÄR HÄR

Fr. vä: styrelsemedlemmarna Nina Stigtorp, Linda Jaurnell, Sara Starck och 
Daniel Bergqvist i det mysiga filmrummet.
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På våra två grundskolor i 
Grums tätort, Södra skolan 
och Jättestenskolan, har man 
startat läxläsning med lärarstöd 
för elever som vill göra läxor 
på skolan. Och det verkar vara 
omtyckt.

Södra skolan har fullsatt
Södra skolan har startat Läx-
studion som för närvarande har 
öppet onsdagar mellan 13.30  
- 14.30 för lågstadiet och 14.50 - 
16.30 för mellanstadiet. De börjar 
med en frukt eller en smörgås. 

I läxstudion kan man göra sina 
läxor, har tillgång till dator, få 
hjälp med sin läsläxa och andra 
individuella läx-/skolbehov. Elev-
erna går när de är färdiga med 
läxorna.

Responsen har varit stor på Södra 
skolan och det har varit mer än 
fullsatt sedan starten. En utökning 
kan vara på gång.

Läxläsning på skolan är populärt.

Hjälp med läxorna - på skolan

Positiva följder anas på 
Jättestenskolan
Läxläsningen på Jättestenskolan 
genomförs två gånger i veckan, 
måndagar mellan 15.30 - 16.30 och 
tisdagar mellan 15.30 - 17.00. 
Eleverna får anmäla sig i förväg 
för att man ska kunna förbereda 
en lätt fika (smörgås + juice) som 
serveras under tiden läxläsningen 
pågår. 

De får själv välja vilka uppgifter 
de arbetar med. I vissa fall kan 
lärarna rekommendera eleverna 
att närvara vid läxläsningen om de 
missat något, vid t. ex sjukdom. 
Under läxläsningen finns hela 
tiden tre vuxna på plats, varav två 
är pedagoger som bistår eleverna 
hela tiden. 

Läxläsningen har hittills varit 
mycket omtyckt även på Jätte-
stenskolan och det har varit 
mellan 10-20 elever vid varje 
tillfälle. Lärarna kan redan nu ana 
positiva följder av denna aktivitet.

Vilka är kommunens 
ansvarsområden?
Vissa verksamheter ansvarar 
kommunen för därför att det är 
bestämt i lagen. Andra verksam-
heter bedriver kommunen helt 
frivilligt. 

Staten har med åren lagt över 
mer och mer arbetsuppgifter på 
kommunerna. Som lagstiftare 
bestämmer regering och riksdag 
vad en kommun ska göra och inte. 
Kommunens ansvarsområden 
regleras i de så kallade speciallag-
stiftningarna och kommunallagen. I 
övrigt har kommunerna fri rätt att 
bestämma, genom s.k. kommunalt 
självstyre. 
 
En kommun har enligt lagen 
ansvar för:

Socialtjänsten (bl.a äldreomsorg 
och sociala biståndsfrågor)
Barnomsorg /förskoleverksamhet
Den obligatoriska grundskolan och 
huvuddelen av gymnasieskolan
Att kommunen ska ha ett bibliotek
Plan- och byggfrågor
Hälso- och miljöskydd
Renhållning och avfallshantering
Räddningstjänsten (t. ex brand-
skydd)
Ordning och säkerhet
Vatten och avlopp
Underhåll av kommunala gator 
och parker
Civilt försvar

All annan verksamhet sker på fri-
villig grund. På vissa områden har 
kommunen själv valt att erbjuda 
en service därför att den bedöms 
som viktig för invånarna och kom-
munen.

Inom områden som t. ex lag och 
ordning, läkarvård och statliga vä-
gar har kommunen varken ansvar 
eller befogenheter. 

•

•

Temadag om miljö och källsortering 19 april
Den 19 april arrangerar Grums kommun en temadag med fokus på 
miljö och källsortering. Tjänstemän från miljöfunktionen och renhåll-
ning finns på plats i kommunhusets kundtjänst mellan kl. 08.00 - 17.00 
för att svara på dina frågor. Välkommen!
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vi också i uppdrag att arrangera 
någon av Wermlands simförbunds 
tävlingar här i Grums.

Vilka åldrar har de aktiva?
Vi har aktiva simmare i åldrar från 
4-22 år, i tävlingsgrupperna är den 
yngsta för närvarande 8 år.

Har klubben haft några 
framgångar?
Våra simmare utvecklas kontinu-
erligt och hävdar sig alltid väl i 
distriktet, vid DM i Kristinehamn 
i november bärgades inte mindre 
än 15 medaljer av våra simmare. 
Anton Klasson tog silver vid Sum-
Sim regionfinalen i Uppsala som 
även den avgjordes i november 
månad.

Vad har ni för framtidsplaner?
Vi är en liten förening som konti-
nuerligt kämpar med att få ihop 
det med ledare och resurser, 
vilket gör att vi har svårt att erbju-
da en fullständig elitsatsning 
för simmare som kommit upp i 
gymnasieåldern.

Målsättningen är att bedriva en 
verksamhet där du kan utvecklas 
från dina första simtag  till att 
vara en god tävlingssimmare. Om 
du i 15 - 16 års åldern vill ta ditt 
simmande till en riktig elitsatsning, 
uppmuntras du att göra det i en 
klubb som kan erbjuda en sådan 
satsning.

Förhoppningen är att de simmare 
som lämnar oss för en elitsatsning, 
vill återvända till oss som tränare 
och ledare (och simmare förstås) 
när de inte längre satsar på elit-
nivå med sin egen simning.

Kontaktperson:

Pelle Strömberg, ordförande
Tel. 0555-123 83
E-post: grumsss@live.se

förbund, här finns klasser för alla 
åldrar och nivåer av tävlings-
simmare. När man blivit riktigt 
duktig kan man kvala in till 
Svenska ungdomsmästerskapen 
(Sum-Sim) och Nordiska ung-
domssimspelen (NUSS).

De som hållit på ett tag åker 
ofta på lite större tävlingar även 
utanför distriktet. Exempelvis 
Ullbergstrofén i Göteborg och 
Wadköpingsdoppet i Örebro är 
tävlingar där våra simmare får 
mäta sig med några av sina idoler i 
simlandslaget.

I tävlingsgrupperna erbjuds också 
möjlighet att delta i läger och akti-
viteter som arrangeras av Werm-
lands simförbund eller i vår egen 
regi.

Grums SS arrangerar också 
egna tävlingar, regelbundet åter-
kommande är en stor tävling på 
våren, ToLuRent Cup (tidigare 
Gruvö Cup), och en lite mindre 
på hösten, Höstdoppet. Båda 
tävlingarna lockar ett stort antal 
simmare  från Värmland med 
omnejd att komma till simhallen i 
Grums. Med jämna mellanrum får 

Grums simsällskap bärgade 15 medaljer i senaste DM

FÖRENINGEN

Grums SS har duktiga simmare i 
klubben, men har inte resurser 
till en fullständig elitsatsning. 
Därför uppmuntrar man de som 
vill elitsatsa i en annan klubb, 
och hoppas att de återvänder 
som tränare och ledare efteråt.

Hur många medlemmar har ni?
Vi är i dagsläget cirka 125 
medlemmar.

Berätta om er tävlingsverk-
samhet.
När man lärt sig simma i simlinje-
grupperna och kan tekniken för 
de olika simsätten är nästa steg 
våra tävlingsgrupper. I tävlings-
grupperna får man utveckla sin 
simning genom regelbunden, 
målmedveten träning. Man får lära 
sig reglerna för de olika simsätten 
och hur det går till på en tävling.

Det är inget krav att börja tävla 
för att man är med i tävlings-
grupperna, men vi uppmuntrar 
alla att prova, det är roligt,
lärorikt och skapar fin gemenskap 
i gruppen.

De flesta tävlingar vi deltar i 
arrangeras inom Wermlands sim-
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Hollandsprojektet: 

Är de första holländarna på väg att flyga hit?

Besökarna var många och långa, men absolut 
inte svåra att fånga.

Sällan är man på en mässa med så intresserade 
och väl förberedda besökare.

Paul och Truus de Groot är ovärdeliga både på mässan och hemma-
plan. De har själva flyttat från Holland hit till Borgvik, t.o.m. byggt ett 
nytt hus, och vet hur allt går till.

Den 21 januari deltog Grums kommun för andra året vid 
emigrantmässan Skandinaviendag i Hoevelaken, Holland. 

Hollandsprojektet är treårigt och tanken är att kommuner 
i Sverige, Norge och Danmark ska locka till sig flyttsugna 
holländare. För flyttsugna är de verkligen; de är trötta på 
trångboddhet och bilköer. Den här gången hade mässan 
cirka 2 700 besökare. Många är intresserade av just Sve-
rige och det är inte ovanligt att man redan börjat lära sig 
svenska.

Grumsmontern bemannades av sex personer som alla 
hade fullt upp från öppning till stängningsdags. Vid dagens 
slut fanns ett 80-tal intresseanmälningsblanketter att ta 
med hem för uppföljning och mer information. De som 
vill komma och se sig omkring får guidning och hjälp med 
kontakter och information. Ett flertal familjer och personer 
har besökt oss sedan förra årets mässa, och några vill flytta 
hit. Det som hindrar från flytt är att det kan vara svårt att få 
jobb, trots att de flesta är högutbildade. Hur väl de behärs-
kar språket kan då vara en avgörande faktor. 
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I november förra året flyttade 
Sandra Östlind och hennes 
företag Interiörboden in i den 
gamla före detta Grönbergs-
skolan i Grums. Där finns 
det plats för ett stort utbud 
och kunderna kan se sakerna 
ordentligt.

Det var sommaren 2009 som 
Sandra Östlind startade eget och 
öppnade butiken Interiörboden. 

  —  Jättemånga i min familj är 
företagare så det känns natur-
ligt och och jag har alltid älskat 
inredning, svarar hon på frågan 
om varför det blev en inrednings-
butik. Jag är så tacksam och nöjd 
att jag har en underbar familj som 
hjälper mig. Mamma jobbar åt mig 
i butiken på deltid. 

Det är bra att driva företag i 
Grums eftersom det blir en nära 
kundkontakt. Till exempel kan det 
vara lättare för folk att våga fråga 
om de får ta hem något på prov. 

  —  Alla sa ”Starta inte i Grums, 
det är för litet”, men det gjorde 
mig bara ännu mer taggad. Så jag 

provade, och jag ångrar mig inte. 
Responsen efter att butiken öpp-
nats var väldigt positiv, berättar 
Sandra. 

Ny större lokal
Tidigare fanns butiken i en liten 
lokal på Sveagatan. De nya  loka-
lerna i den gamla Grönbergssko-
lan är större och bättre. Sandra 
är helnöjd med responsen från 
kunderna efter flytten. Det är 
också många kunder som kommer 
utifrån, bland annat från Ham-
marö, Säffle, Karlstad och Kil. 
  
  —  Jag har ordinarie butikstider 
och lunchstängt senare för att den 
som vill ska kunna komma hit på 
lunchrasten.

Lätt att jobba för mycket
Den som inte kan besöka butiken 
kan handla via webbshoppen. Det 
tar en del tid i anspråk att foto-
grafera, väga och mäta varje vara 
och packa försändelser, men hon 
klämmer in det mellan kunderna.

  —  Det blir inte mycket fritid. Jag 
slutar inte jobba klockan 18.00 

bara för att butiken stänger. Det är 
pappersarbete och bokföring och 
när jag har fått nya varor kan det 
vara svårt att låta bli att åka hit 
på kvällen och packa upp. Det är 
lätt hänt att jobba för mycket när 
det är så roligt, jag får jobba med 
det jag älskar mest - inredning och 
människor, säger hon.

 
Cafédel en framtidsdröm
Sandra har försökt hitta udda 
leverantörer för att få ett så 
bra utbud som möjligt. 30 olika 
leverantörer är mycket på en så 
liten butik. En framtidsdröm är att 
starta ett mindre café i butiken, 
men det är svårt eftersom huset 
är K-märkt och det kan behövas 
ytterligare en diskho. Kanske kan 
det bli något i liten skala till att 
börja med. 

Stortrivs i sin nygamla interiörbod

•

Klass 5A på Södra 
skolan vann etapp två 
i skrivartävling

Eleverna i klass 5A på 
Södra skolan blev bäst i 
Värmland i andra etappen 
av årets Presstationen, en 
tidningstävling för mellan-
stadieelever.

Femteklassarna vann med 
artiklar som de skrivit på 
temat ”Runt omkring” och 
hade även skapat en fråge-
sport. Efter vinsten besökte 
Lars Lönnberg från Värm-
lands Mediacenter klassen, 
pratade om att skriva en 
artikel och bjöd på glass.
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Om du är intresserad av att veta 
mer om rekryteringsdagen kan du 
kontakta Mona Boström på Grums 
kommun, tel. 0555-420 00. Mer 
information om rekryteringsdagen 
finns även på grums.se och hos 
arbetsförmedlingen i Grums.

Vill du veta mer om Lärling 2.0 
eller är du intresserad av att ta 
emot en lärling? Kontakta i så fall 
Helena Strandberg på Lärling 2.0, 
tel. 054-701 11 25.

Lärling 2.0 är ett samarbetsprojekt 
som drivs av Region Värmland i 
nära samarbete med Värmlands 16 
kommuner, arbetsförmedlingarna 
i länet, arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationer. 

Syftet är att arbetssökande 
ungdomar mellan 18-24 år ska få 
möjlighet till arbetsplatsförlagd 
utbildning i cirka tre månader på 
en arbetsplats med kommande 
rekryteringsbehov.

Projektet startade hösten 2010 
och Grums kommun var tidigt ute 
med att ta emot lärlingar inom 
vård- och omsorgsområdet våren 
2011, och det med gott resultat. 
Tre av de fyra lärlingarna fick 
semestervikariat inom kommunen 
efter lärlingsperiodens slut. Det 
goda samarbetet har fortsatt och 
det finns nu lärlingar även inom 
andra områden i Grums kommun.
 
  — Det privata näringslivet i 
Grums har också visat intresse 
för lärlingsutbildningarna, vilket är 
roligt, Lärling 2.0 vänder sig ju till 
de flesta branscher, säger Helena 
Strandberg.  

Rekryteringsdag i Grums
Den 7 mars genomförs en 
rekryteringsdag för vård och 
omsorg inom Grums kommun, 
inför sommarbemanningen och 
möjliga lärlingsplatser under 
våren. Vid rekryteringsdagen 
deltar representanter från Grums 
kommun, arbetsförmedlingen och 
Lärling 2.0.  

Arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning ger resultat 

•

Lärling 2.0 är ett kompetens-
försörjningsprojekt och en 
möjlighet för såväl ungdomar 
som arbetsgivare. För arbets-
sökande ungdomar är det en 
chans att få praktisk arbets-
livserfarenhet och utbildning. 
För arbetsgivare är det en 
möjlighet att lära upp och lära 
känna en framtida medarbetare 
och därmed säkra upp för 
framtida kompetensbehov.

Utbildning på arbetsplats
Ungdomarna får under lärlings-
tiden utbildning på plats, ett 
utökat kontaktnät, referenser och 
nya kunskaper samt spets-
utbildning som bekostas av 
medel från Europeiska social-
fonden. 

Några exempel på spetsutbild-
ningar som genomförts hittills är 
serviceutbildning, barista-
utbildning, utbildning i förflytt-
ningsteknik samt truck- och 
traverskort. Arbetsgivaren får 
möjlighet att, utan kostnad, 
utbilda framtida medarbetare där 
de ser att de kommer att få behov 
av personal. 

Har gett resultat
Syftet och arbetsmetoden gynnar 
både ungdomar och arbetsgivare i 
Värmland.

  — Hittills har vi mycket goda 
resultat, närmare 300 ungdomar 
har provat på lärlingsutbildningen 
och cirka hälften av dessa har fått 
någon form av anställning efter 
avslutad lärlingsperiod, säger 
Helena Strandberg som arbetar 
med Lärling 2.0. Dessutom har 
flera börjat studera eller startat 
eget. 

Foto: Birger Lallo
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Grums kommun presenterar:

Våra förtroendevalda i kommunfullmäktige

POLITIKEN

Torbjörn Bood (S)
Kommunstyrelsens
ordförande
Planeringsutskottets 
ordförande

Gunilla Andersson (S)
Kommunfullmäktiges 
ordförande
2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen

Tore Ingman (S)
Ledamot i kommun-
styrelsen
Samhällsbyggnads-
utskottets ordförande

Mariana Möllberg 
Kleven (S)
Ledamot i kommun-
styrelsen
Utbildnings- och 
omsorgsutskottets 
ordförande

Elvy Hansson (S)
Kommunfullmäktiges 
2:e vice ordförande

Agneta Andersson (S) Lennart Carlsson (S) Niklas Elvin (S)

Lars Fridén (S)
Ledamot i kommun-
styrelsen

Jenni Gunnberg (S) Sune Ingman (S)

Foto finns ej

Armand Kleven (S)
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Frank Lassen (S) Juan Carlos Martinez (S)

Viktoria Brunåker (M) Kristoffer Davidsson (M) Ola Ekmark (M)

Ulrika Nilsson (S)
Ledamot i kommun-
styrelsen

Judith Kisch (M)
1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen
Planeringsutskottets 
vice ordförande

Siri Johansson (M)
Kommunfullmäktiges 
1:e vice ordförande
Ledamot i kommun-
styrelsen
Samhällsbyggnads-
utskottets vice 
ordförande

Crispin Hultkrantz (M)
Ledamot i kommun-
styrelsen
Utbildnings- och 
omsorgsutskottets 
vice ordförande

Monica Strandli (S)

Maria Andersson 
Svedinger (C)

Reneé Pettersson (S)
Ledamot i kommun-
styrelsen
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forts. fullmäktigepolitiker

POLITIKEN

Eva Sidenvall (C)
Ledamot i kommun-
styrelsen

Birgit Sturesson (C)
Ledamot i kommun-
styrelsen

Agneta Östlund (C) Eva Olsson (V)

Rolf Östmo (FP) David Engstad (MP) Victoria Wärmler (SD)

Foto finns ejFoto finns ej

Foto finns ej

Om kommunfullmäktige

En kommun är en demokratiskt 
styrd organisation. Kommunfull-
mäktige har det övergripande 
ansvaret för all kommunal verk-
samhet. Det är fullmäktige som 
ytterst fattar beslut i ärenden av 
större vikt. 

Ledamöterna i fullmäktige utses 
av kommuninvånarna vid allmänna 
val vart fjärde år. Nuvarande man-
datperiod gäller fram till den 31 
oktober 2014. 

Alla våra politiker utom kommu-
nalrådet är fritidspolitiker som 
försörjer sig på annat.

GARVAD
HÄR

SPELAR
BLÅTOMT-
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I OLIKA 
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I RING 
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FÅR DE 
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  S K R U V S T A D S P A R K E N

Lösning på korsordet i förra numret:



Mars 2012  VÅRT GRUMS  15

2012-03-10 - 2012-03-18 
Tor-fre 16-20, lör-sön 12-16
Marianne Wennerberg, Säffle och 
Eva Erixon, Karlstad.
Blandteknik, keramik.
Vernissage 10/3.

2012-03-24
Maria ”Vildhjärta” Westerberg,
”En konstnär berättar”.
Föranmälan på tel. 0555-304 35.
60 kr, 40 kr för medlemmar

2012-04-14 - 2012-04-29 
Tor-fre 16-20, lör-sön 12-16
Malin Robertsson, Fengerfors
Foto. Vernissage 14/4.

2012-05-16 - 2012-05-20
Tor-fre 16-20, lör-sön 12-16
Grums konstförenings medlemsut-
ställning ”Vågat”.
Vernissage 16/5 kl. 20.00-24.00.

I vår kommer din energi- och klimatrådgivare ännu närmareKonst på Galleri Strand

Vecka 11
Måndag: Lov
Tisdag: Köttkorv, potatismos
Onsdag: Nikkalouktasoppa, bröd
Torsdag: Gulaschgryta, ris
Fredag: Apelsin- & chilibakad fisk, 
potatis

Vecka 12
Måndag: Kycklinggryta, pasta
Tisdag: Pannbiff, sås, potatis
Onsdag: Korv Stroganoff, ris
Torsdag: Fiskrätt
Fredag: Vegetarisk gratäng

Vecka 13
Måndag: Ugnspannkaka, sylt
Tisdag: Skeppartorsk, remoulad-
sås, potatis
Onsdag: Köttbullar, makaroner
Torsdag: Kycklingrätt
Fredag: Högsbosoppa

Vecka 14
Måndag: Pasta, skinksås
Tisdag: Stuvade fiskbullar, potatis
Onsdag: Påskbuffé
Torsdag: Vad köket bjuder
Fredag: Påsklov

Vecka 15
Måndag - fredag: Påsklov

Vecka 16
Måndag - fredag: Temavecka

Vecka 17
Måndag: Kycklinglåda, ris
Tisdag: Lov
Onsdag: Ärtsoppa med fläsk alt. 
tomatsoppa
Torsdag: Köttfärssås, spaghetti
Fredag: Stekt fisk, kall sås, potatis

Skolmatsedel för v. 11 - 17        

Med reservation för ev. ändringar

Skolmatsedel i din 
smartphone!
Appen ”Skolmaten” finns till 
alla vanliga smartphones och 
kostar inget att ladda ner. Våra 
kommunala grundskolor är 
listade, men skolmatsedeln är 
densamma på alla våra kommu-
nala förskolor.

Läs mer på dinskolmat.se

Thorbjörn Belenos besöker Grums för att besvara dina frågor om 
energianvändning och energikostnader - vare sig du är privatperson eller 
företagare. Råden är både kostnadsfria och opartiska.

Tid och plats hittar du anslaget i kommunhuset, på grums.se och på 
erad.se. Du kan som vanligt ringa tisdagar och onsdagar mellan 10.00 
- 16.00 på tel. 0554-194 14.

Matmässan 2012 blir mat- och kulturmässa
Förra året hade Matmässan cirka 4 000 besökare. I år kommer vi att 
utveckla mässan med fler kulturinslag och kommer därför att kalla den 
mat- och kulturmässa. Tidigare har mässan varit i Åsfjärdens utbildnings-
centers regi och lokaler, men då skolan ska avvecklas flyttas mässan i år 
till Gruvan i centrala Grums. Planerna pågår för fullt!

Datum: 15 maj
Tid: 11.00 - 19.00

Kontaktperson: Ann-Christine Andersson 
Tel 0555-421 54
E-post: ann-christine.andersson@grums.se



www.grums.se

Lös orden i de blå rutorna. Vi lottar ut ett exemplar av Sven Kullanders bok ”Värmarnas land” 
bland de som skickar in korrekt lösning. 

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

Lösning: 

Namn:

Gatuadress:

Postadress:

Svaret vill vi ha senast den 2 april. Vinnarens namn publiceras här och på grums.se. 
Roger Karlsson var den som vann utlottningen bland de rätta lösningarna av förra korsordet.

Konstruktör: Oxudde Media
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