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

• Grums kommun
• Grums bibliotek
• Grums bad & sport
• Grums äldreomsorg
• Skolrestaurangen Jättegrytan

Twitter: @Grums_kommun
Instagram: grums_kommun
Snapchat: grums_kommun

Grums kommun finns även på webben 
och på sociala medier. Följ oss gärna!

LEIF HARALDSSON (S) - KOMMUNALRÅD 

DET KRÄVS DJÄRVA BESLUT  
FÖR ATT PÅVERKA GRUMS FRAMTID! 
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LEIF HARALDSSON (S)
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Grums kommun

NU ÄR BUDGETEN lagd för år 2017 
och vi ser fram emot åren som kommer.  
Nästa år kommer vi att lägga nästan 
23 miljoner kronor på olika satsningar 
inom verksamheterna och 23 miljoner 
på olika investeringar i allt från det lilla 
till det stora.  
 
EN AV VÅRA STÖRSTA investeringar 
nästa år är det nya resecentrum som 
kommer att byggas i den södra delen av 
området vid Stationslängan i Grums.  
 
SEDAN HAR VI DEN fördelen att vi inte 
minskar i invånare antal utan vi ökar! 
Det gör vi genom att allt fler barnfamiljer 
väljer att flytta till Grums. Det gör att vi 
nu måste ta beslut om att utöka med fler 
förskoleplatser. Sedan kommer följd- 
effekten bli att vi även måste kika på att 
utveckla grundskolan så att vi även där 
kan möta framtidens krav och ha nog 
med platser. 

JAG VILL OCKSÅ SÄGA att alla ni som 
är anställda inom Grums kommun gör 
ett fantastiskt bra jobb ute i verksam- 
heterna. Det är ni som är vårt ansikte 
utåt till våra invånare. Fortsätt att kämpa 
på - så ska vi bidra så gott vi kan både 
från politiken och ledningen. Jag ser 
med stor optimism fram emot 2017, ett 
år där det kommer krävas djärva beslut 
för att påverka Grums framtid i positiv 
anda. 

MED DET SÅ VILL JAG ÖNSKA alla 
invånare, företagare och  
medarbetare  
en god jul och  
ett gott nytt år. 
/Leif Haraldsson

GRUMS RIDKLUBBS ÅRLIGA  
LUCIAKORTEGE består av cirka 30 
hästar med ryttare och ledare, en vagn 
med tomtenissar samt efterföljande 
fackeltåg.  
    Söndag den 11 december klockan 
17.00 går årets Luciakortege av stapeln. 
Anna-Lena Björnlod som är ridskole-
chef vid Grums ridklubb berättar att 
klubben varit arrangör av  luciakortegen 
ända sedan klubben bildades 1970, men 
att hon hört att den fanns redan före det.  
   -Luciakortegen har blivit en mycket 
kär tradition. Dagen börjar klockan 
13.30 med att göra i ordning alla hästarna 
inför kortegen. Klockan 16.30 är det 
kröning av årets Lucia och mini-Lucia.          
Efter det går kortegen iväg via Gamla 
vägen, Vårdcentralen, Orrbygatan,  
Solbergsgatan, Åsgatan, Sveagatan och 
åter mot ridskolan, säger Anna-Lena.

GRUMS RIDKLUBB LADDAR 
INFÖR DEN ÅRLIGA LUCIAKORTEGEN
TEXT: ANNA SVEDLUND  FOTO: GRUMS RIDKLUBB

FÖRENING I FOKUS
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TEXT:  ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: ANNA SVEDLUND 

POLISENS MEDBORGARLÖFTE
Orla Kristoffersen, lokalpolisområdeschef Karlstad och Leif Haraldsson, kommunalråd Grums kommun.

MEDBORGARLÖFTEN är en del av 
polisens och kommunernas samverkan  
i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. 

Medborgarlöftet i Grums utgår från en 
kartläggning som lokalpolisområde 
Karlstad tillsammans med Grums 
kommun genomfört under våren 2016.

KARTLÄGGNINGEN RESULTERADE 
i att en lokal lägesbild togs fram och 
prioriterades. Den lokala lägesbilden 
baserades på dialoger med medborgare 
och polisens medarbetarundersökning, 
kunskap som polisen och kommunen 
besitter samt aktuell brottsstatistik.

Kartläggningen visade att alkohol- 
och drogrelaterad brottslighet är det 
tydligaste problemområdet i Grums 
kommun. 

Detta område har gemensamma 
beröringspunkter med samtliga 
områden i kartläggningen (stölder och 
inbrott, trafikbrott, otrygga miljöer, 
skadegörelse).

ARBETET MED medborgarlöftet 
kommer att följas upp och utvärderas 
för att se om arbetet har haft effekt 
till exempel genom en uppföljande 
enkät för medborgardialog samt en 
granskning av brottsstatistik. Om 
utvärderingen visar att inte önskad effekt 
uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas, 
annars tas ett nytt medborgarlöfte fram.

Medborgarlöfte som 
kommer att löpa från 
oktober 2016  – oktober 
2017

Polisen kommer att genomföra 
utökat antal trafikkontroller 
relaterat till alkohol- och 
drograttonykterhet.

Polisen kommer att genomföra 
insatser mot försäljning av 
narkotika. Insatsen riktas mot 
både ungdomar och vuxna.

Polisen och Grums kommun 
kommer att bedriva informa-
tionskampanjer på Jättesten- 
skolan och fritidsgården inom 
ramen för ANDT-arbetet 
(ANDT: Alkohol, narkotika, 
doping och tobak). 
Kampanjer ska även omfatta 
föräldrar och fritidsledare inom 
föreningar.

Polisen, Räddningstjänsten och 
Grums kommun kommer att 
genomföra fyra trygghets-
vandringar i flera delar av 
kommunen.

HALLÅ DÄR
LENNART HYNYNEN

 

DU VAR MED OCH ARBETADE FRAM 
MEDBORGARLÖFTET I GRUMS  
KOMMUN, HUR GICK NI TILL VÄGA?
–Vi har arbetat med flera olika delar och 
haft ett långt samarbete. Vi har haft  
möten med Polisen, Räddningstjänsten 
och medarbetare från Grums kommun 
vid flertalet tillfällen. Den viktigaste 
aspekten vid framtagandet av ett  
medborgarlöfte är vad medborgarna  
i kommunen tycker, säger Lennart.   
   För att ta reda på det så gjordes en 
medborgarundersökning.  
   Andra viktiga delar är den brottsstatistik 
som finns över Grums kommun och den 
medarbetarundersökning som Polisen  
i Värmland gjort.

HUR HAR DET VARIT ATT TA FRAM  
MEDBORGARLÖFTET? 
–Processen med att ta fram medborgar- 
löftet har varit mycket givande.  
Invånarna i Grums kommun har visat 
ett stort engagemang genom att fylla i 
enkäten och tycka till om vad de  
upplever som otryggt och vad polisen 
ska fokus på, förklarar Lennart.

HUR FORTSÄTTER NI MED ARBETET? 
–Själva medborgarlöftet gäller i ett år. 
Under den tiden så kommer vi att följa 
upp arbetet samt göra utvärderingar 
över vad som gjorts. Vi jobbar tillsammans 
med Grums kommun på flera plan.  
Exempelvis tillsammans med Individ och 
familj på Grums kommun och  
Räddningstjänsten gällande trygghets-
vandringar med mera, avslutar Lennart.

TEXT:  ANNA-MARIA JÄGER   
FOTO:  ANNA SVEDLUND

Lennart Hynynen, kommunpolis i Grums kommun.
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VISIONEN 
FÖR GRUMS KOMMUN

”Genom en skola i framkant, framgångsrika företagare och 
nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden”

TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: ØYVIND LUND,  ANNA SVEDLUND

grums kommuns vision

”Vi politiker 
skulle gärna 

vilja komma till 
ett förenings-
möte för att 

diskutera 
visionen” 

MALIN HAGSTRÖM (S)
ordförande

beredningsgruppen

UNDER ÅRET HAR politiker och tjänstemän i Grums 
kommun arbetat med att ta fram en ny vision. Under arbetet 
genomfördes en omvärldsanalys som identifierade de viktigaste 
trenderna i vår omvärld. Man tittade också på kommunens 
styrkor respektive svagheter. Syftet med den nya visionen är att 
ange färdriktningen för kommunens utveckling framöver.

KOMMUNFULLMÄKTIGE i Grums kommun har antagit 
visionen: ”Med en skola i framkant, framgångsrika företagare  
och nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden”. 
Vidare har kommunfullmäktige tillsatt en visionsberedning 
bestående av politiker från samtliga partier som ska arbeta 
vidare med visionen.  
    Tanken är att få in synpunkter från kommuninvånarna om 
hur vi ska konkretisera visionen för att göra den verklig.  
    Vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2017 ska 
visionsberedningen presentera synpunkter, idéer och förslag 
som kommit in från kommuninvånarna. Förslag kan lämnas 
in fram till den 31 december 2016.

ORDFÖRANDE i visionsberedning är 
Malin Hagström (s): 
  –Det är viktigt att vi får in så många 
synpunkter som möjligt. Vi vill få reda 
på vad du som invånare tycker, tänker 
och vill med Grums kommuns framtid.  
    Malin berättar vidare att man hittills 
fått in synpunkter från företagre och 
elevråd.
 –Nu hoppas vi att så många som 

möjligt passar på att tycka till och höra 
av sig till oss. I kommunen finns det 
många föreningar allt ifrån idrotts- 
föreningar, pensionärsorganisationer,  
kulturföreningar till företagar- 
föreningar. Vi politiker skulle gärna 
vilja komma till ett föreningsmöte för 
att diskutera visionen och få reda på 
vad just ni tycker, avslutar Malin.
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FÖR GRUMS KOMMUN

”Genom en skola i framkant, framgångsrika företagare och 
nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden”

TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: ØYVIND LUND,  ANNA SVEDLUND

Du kan fylla i formuläret här intill och 
skicka per post till:

Grums kommuns vision 
Grums kommun, 664 80 Grums

Du kan även fylla i formuläret på  
grums.se/vision eller skicka e-post till:  
kommunstyrelse@grums.se

Du kan också ringa till beredningen. 
Visionsberedningen består av:

Malin Hagström (S) ordförande 
073-321 14 15

Elvy Hansson (S)  
070-330 95 03

Birgit Sturesson (C) 
070-234 25 82

Peter Kuhlman (SD) 
070-270 10 42

Jesper Johansson (MP) 
072-254 55 71

Ken Rosén (V) 
073-268 66 55

Judith Kisch (M) 
070-817 53 87

Christina Olsson, administrativ chef,  
är beredningens sekreterare:  
0555-421 49 
christina.olsson@grums.se

Vi kommer att skriva mer om visionen 
och visionsarbetet både i Vårt Grums, 
GV-nytt och på grums.se/vision. 

Vi kommer även kontinuerligt att 
presentera inkomna synpunkter och 
förslag på grums.se/vision. 

grums kommuns vision

Vad är en skola i framkant för dig?

Vad är viktigt för dig när det gäller skolan,  
företagandet och nya bostäder?

Hur ser ditt Grums ut i framtiden?

Vad är ett bra boende i Grums kommun?

Fyll i, klipp ur formuläret och skicka in det senast den 31 december till :
Grums kommuns vision, Grums kommun, 664 80 Grums

HÖR AV DIG - VI VILL VETA 
VAD JUST DU TYCKER!

Lämna dina synpunkter  
senast den 31 december 2016.

HEJ!  
Vill er förening ”låna” ett 
par politiker för att  
diskutera framtidens 
Grums? 
Hör av er till Christina  
Olsson, 0555-421 49, så  
bokar vi en tid som passar. 
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näringsliv & jobb

LANDSBYGSUTVECKLINGSMEDEL 
TILL BILLERUDS GOLFKLUBB
Jörgen Carlsson är klubbchef på Billeruds Golfklubb, vi träffas tillsammans  
med Claes Hugemark, som är ordförande i klubben, på golfbanan en fin  
septemberdag för att höra hur säsongen varit och hur de använt de 20 000 kronor  
de fick från Grums kommun 2016. 

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER FOTO: VÄNERSAND MEDIA & BILLERUDS GOLFKLUBB

HALLÅ DÄR JÖRGEN CARLSSON PÅ  
BILLERUDS GOLFKLUBB, HUR HAR NI ANVÄNT  
PENGARNA?
Jörgen och Claes berättar att pengarna användes för att röja 
vass längs strandkanten på banan. Strandkanten var bitvis helt 
igenväxt och dolde den fina utsikten över sjön. 

Nu möjliggjorde bidraget att klubben kunde starta en 
röjningsplan för vassen. Det återstår nu ett par år med samma 
insats men redan nu syns en markant skillnad och banan 
hamnar ännu tydligare i sitt vackra sjönära läge.

HUR HAR SÄSONGEN 2016 VARIT FÖR BILLERUDS 
GOLFKLUBB?
–Säsongen har varit jättebra med en bana i toppskick vilket 
uppskattats av medlemmar och av våra tillresande  
greenfeegäster. 

Vi har anlitat en ny golftränare, Martin Lindén, vilket  
möjliggjort en satsning på att utveckla nya golfspelare.  
Även våra medlemmar har haft goda möjligheter att förfina 

sitt spel genom träning hos Martin. 
Martin har utvecklat vår ungdom-
sverksamhet vilket har varit både 
lyckat och uppskattat, säger Jörgen. 

SLUTLIGEN, HUR SER NI PÅ 
FRAMTIDEN?
–2012 presenterade styrelse och 
klubbledning en framtidsplan för 
klubbens medlemmar, en plan som 
fick ett starkt stöd och som vi nu ser 
resultatet av. Vi påbörjar nu en ny  
långsiktig plan för klubbens fortsatta 
utveckling och denna kommer att 
presenteras för våra medlemmar 
med start på höstmötet.  
   En plan med en rad spännande 
satsningar både på golf och diverse 
kringverksamheter, säger Jörgen.

”Vi påbörjar 
nu en ny  

långsiktig plan 
för klubbens 

fortsatta  
utveckling”

JÖRGEN CARLSSON 
klubbchef

Billeruds Golfklubb
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TEXT: ANNA-MARIA JÄGER FOTO: VÄNERSAND MEDIA & BILLERUDS GOLFKLUBB

KOM IHÅG  
ATT UPPDATERA!

Hjälp oss att uppdatera  
registret över lediga lokaler  
och mark samt vårt  
företagsregister!
Gå in på grums.se och näringsliv och 
klicka sedan på den blå rutan för 
Företagsregister eller den blå rutan 
för Lediga lokaler/mark. Se över dina 
uppgifter, stämmer allt? Vill du lägga 
till, ta bort, ändra? 

Skicka e-post med uppgifterna du vill 
ändra gällande lokaler och mark till:
vakant@lokalguiden.se 

Och ändringar gällande ditt företag till:  
business@updatesystem.se
 
NOMINERA, NOMINERA  
OCH NOMINERA!

Vem blir årets företagare 2017?
Passa på innan den 31 december att 
nominera dina favoriter till årets  
företagare, årets medarbetare, årets 
unga företagare och årets arbetsplats.  
Nominera på grums.se.

FÖRETAGSEVENT

Boka datum redan nu för 2017 års:

GALA 
FÖR NÄRINGSLIVET  
I GRUMS KOMMUN
Fredagen den 10 mars anordnar Affärsnätverket Julianorna,  
Grumsföretagarna i samverkan och Grums kommun tillsammans en  
näringslivsgala på Gruvan i Grums. 

Då erbjuds en trerätters middag, underhållning samt prisutdelning av  
årets företagare, årets medarbetare, årets unga företagare och  
årets arbetsplats. Nominera på grums.se.

Varmt välkommen till vårens event och träffar hälsar: 

LANDSBYGDS- 
UTVECKLINGSMEDEL

Följande företag och föreningar 
har fått pengar under 2016;
Segmons folk & rock, Billeruds  
Golfklubb, Grums modellflygklubb,  
Borgviks kyrkliga syförening,  
Bygdegårdsföreningen i Värmskog samt 
Ljus och kultur i Borgvik. 

Totalt fördelades 100 000 kronor. 

Även år 2017 kommer möjligheten att 
söka pengar till landsbygdsutveckling 
finnas. Mer information kommer i  
GV-nytt och på grums.se

Vid frågor kontakta Katja Berglund, 
chef för medborgarkontoret:

0555-422 43  
katja.berglund@grums.se  

HEJ!
HAR DU NYSS 
STARTAT FÖRETAG 
I GRUMS KOMMUN?

Ring så kommer vi gärna ut 
på ett företagsbesök och 
presenterar oss och lär oss 
mer om ert företag.
Bästa hälsningar
tillväxtenheten
Anna-Maria Jäger  0555-421 46 
Maria Röhr 0555-420 54

23 OCH 30 JANUARI

Starta eget-kurs för  
nyanlända

10 FEBRUARI

Framtidsdag för årskurs 8

16 FEBRUARI

Handelskammaren på rull  
i Grums
Lunchmöte på Ankans golfkrog

10  MARS

Gala för näringslivet i Grums 
kommun
På Gruvan i Grums

FEBRUARI-MARS

Starta eget-kurs!
Till dig som vill starta och driva  
företag. Kursen hålls av Grums  
kommun i samarbete med Ung 
Digital Idé.

FEBRUARI-MARS 

Informationsträff
För dig som vill veta mer om  
miljö- och kvalitetscertifiering enligt 
ISO 14001/9001.

På gång!
UNG DIGITAL IDÉ

Boka en tid med affärsutvecklare 
Christoffer Lindgren, från  
Compares projekt Ung Digital Idé.
Telefon 070-513 37 85 
e-post: chrisoffer.lindgren@compare.se  
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BOKEN KOMMER TILL DIG
Har du eller en närstående till 
dig svårigheter att ta sig till 
biblioteket?
Boken kommer-verksamheten på 
Grums bibliotek kör ut böcker,  
tidningar och andra biblioteksmedier 
en gång i månaden till dörren till 
personer som inte själva kan komma 
och låna. 

Om du eller en närstående till dig 
har behov av tjänsten, kom in till  
biblioteket eller kontakta oss:
0555-420 56   
anton.borgstrom@grums.se

VÅREN PÅ  
GRUMS BIBLIOTEK!

DEN 18 JANUARI

Äntligen onsdag kl. 18.00
Vladislav Savic som föreläser om 
konfliktområden i världen idag på 
biblioteket.

DEN 15 FEBRUARI

Äntligen onsdag kl. 18.00
Föreläsning med Mikael Skalstad 
som visar bilder från och berättar 
om sin fotoresa till Rumänien på 
biblioteket.

SPORTLOV VECKA 9

Sportlovsvecka!
Under sportlovsveckan besöks  
biblioteket på måndagen av  
Figurteaterkompaniet med  
föreställningen ”Nappen Pappen”  
kl. 10.00, dessutom kommer det 
hållas en brädspelsdag!

DEN 15 MARS

Äntligen onsdag kl. 18.00
Konsert med Granny K där  
Värmlandsbandet bjuder på en 
kväll på biblioteket med sin säregna 
poetiska progg.

DEN 26 APRIL

Äntligen onsdag kl. 18.00
Författarbesök med Arkan Asaad, 
senast aktuell med ”Blod rödare än 
rött”, samtalar om sitt författarskap 
på biblioteket.

PÅSKLOV VECKA 16

Påsklovsvecka!
Under påsklovsveckan får  
biblioteket besök av sagotanten, vi 
kommer att pyssla med marsipan 
och på onsdagen kommer Teater 
Trampolin och uppträder med  
”Varför gråter pappan?”! 

KARLBERGS  
AVFALLSSTATION

Öppettider:
Årets sista lördagsöppet är  
den 17 december kl. 8—13, 

sista insläpp kl. 12.50.

Stängt den 23 och 30  
december samt alla röda  

dagar och helger!

SNÖRÖJNING
Område gata utför snöröjning 
av gator och vägar inom  
kommunens tätorter.
De sköter även vissa övriga vägar 
enligt särskilda beslut. Utanför  
tätorterna delar Trafikverket och ett 
stort antal enskilda väghållare på 
ansvaret.

Gång- och cykelvägar, vissa gångbanor, 
huvudgator, bussleder och skolvägar 
prioriteras först. Snöröjning påbörjas 
normalt sett vid ett snödjup på cirka 
7 cm, om snöfallet är ihållande under 
ett eller flera dygn kan snöröjningen 
påbörjas senare.

Snöröjning består av snöplogning, 
som görs direkt vid snöfall, isrivning/
hyvling som görs vid behov när vägen 
blivit spårig och ojämn samt bort- 
körning av snö när det inte finns mer 
plats för snöupplag finns på gatorna.

HSO I GRUMS GER  
PRESENTKORT TILL  
ASYLSÖKANDE INFÖR JUL!

Styrelsen för HSO i Grums 
(Handikappförbunden) har 
bestämt sig för att hjälpa de 
asylsökande i Grums kommun. 
Bo Tegestam, som är aktiv inom 
föreningen, kommer tillsammans 
med föreningens ordförande Leif 
Karlsson och Grums kommuns 
integrationsstrateg Adnan Izat, att 
dela ut presentkort den 15 december 
till asylsökande vuxna och barn på 
Järpegatan i Grums.

–Vi vände oss till Adnan för att få råd 
om hur pengarna bäst kunde  
användas, säger Bo. 

Bo fortsätter att berätta att Adnan 
även kommer att hjälpa dem nå ut 
med ett informationsbrev till de 
boende, eftersom det är viktigt att så 
många som möjligt är hemma när de 
kommer och knackar på. 

–Det bor mellan 25–35 barn i  
lägenheterna och till dem har vi köpt 
presentkort på Leksaksaffären  
i Grums. Till de vuxna har vi köpt  
presentkort på ICA Klingan, säger Bo.

Bo hoppas nu att fler blir  
inspirerade av deras handling och 
kanske gör något liknande.

Vill du komma i kontakt med HSO:

HSO i Grums
Sveaplan 2, 664 30 Grums
0555-617 60 (Vid bemanning)

Kontaktperson:
Leif Karlsson ordförande 
 0555-618 50


