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

SÅ KOMMER GRUMS nya vision att se 
ut i skrift. Men jobbet är inte klart med 
det. Utifrån realistiska mål tar nu både 
tjänstemän och politiker sikte på en 
kommun med framåtanda och 
självförtroende.

JAG MÅSTE SÄGA att det har varit en 
fantastisk sommar, med många olika 
aktiviteter runt om i hela kommunen.  

Äntligen kom båtbussen igång efter 
några ändringar i tidtabeller och ett 
antal invigningar. Cirka 50 personer 
åkte Borgvik–Grums och cirka 40 
personer Karlstad–Grums varje dag. 

Segmons Folk & Rock blev en mycket 
lyckad tillställning - med publikrekord 
på Sven-Ingvarsspelningen - cirka 2 500. 
Totalt under helgen gästade cirka 
4 000 personer Folkets park i Segmon. 
Att se far och son spela och sjunga med 
sådan inlevelse och att se festival-
arrangörerna Lasse och Karin, som 
har kämpat i flera år för att få hit dem, 
berörde mig.

En nyhet för året var Bryggfesten som 
Grumsföretagarna i samverkan med 
hjälp av andra föreningar och 
kommunen, ordnade nere på piren vid 
båthamnen. Musik och underhållning, 
både av lokala och andra artister 
lockade cirka 1 700 besökare på två 
dagar. Vad jag har hört så ser många 
fram emot att den blir av även nästa år.
I Värmskog har det varit högtryck - 
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På Facebook finns vi på följande sidor:  

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!

i alla fall brukar det vara kö långt ut på 
parkeringen utanför Värmskogs café.
Mer än 80 000 räkmackor ryktas det om.

Borgvik med hamnen och Sliperiet 
har haft en hel del besökare under 
sommaren. Som båtmänniska är det 
alltid lika kul att komma till Liljedal, där 
blir man alltid väl omhändertagen.  

Jag besökte också hästsläppet i 
Långsta för första gången i mitt liv men 
inte den sista, det kan jag lova. 

EFTER DE TRAGISKA händelser som 
varit med självmord och psykisk ohälsa 
bland unga och med mitt öppna brev 
”Ensam är inte stark” är det fantastiskt 
att se vilket engagemang som finns 
i kommunen med människor som 
brinner för sin bygd.

Tillsammans bygger vi hållbara broar 
för framtiden. Vi fortsätter att 
samarbeta än mer intensivt med 
Landstinget och polisen för att hitta 
lösningar för det framtida arbetet 
i Grums kommun. Jag känner att 
tillsammans kommer vi skapa ett bättre 
Grums.

Önskar Er alla en riktigt härlig höst!

LEIF HARALDSSON (S) - KOMMUNALRÅD 

VISIONEN 
FÖR GRUMS

Bryggfesten och båtbussen 
var några av sommarens 
höjdpunkter...
FOTO: ANNA SVEDLUND

...liksom när Sven-Ingvars 
slog publikrekordet på 
Segmons Folk & Rock. 
FOTO: PÄR EDQVIST

FOTO: ØYVIND LUND
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MADELAINE & SEVEN 
TOPPAR FORMEN!

MADELAINE ERIKSSON och border collien 
Seven har en fantastisk sommar att se tillbaka på. 
Ekipaget kom på sjunde plats i VM i Moskva och 
tog silver när lydnads-SM för hundar avgjordes 
i Norrtälje. 

NU LADDAR DUON för NM i Finland i december:
–Träningen framöver går ut på avancerad 

träning där vi fixar, joxar, trixar, underhåller, 
provar nytt, begär mer och mer, är tokgalna och 
kritiska. Då kommer vi få en stark utveckling och 
bli redo för NM, säger Madelaine. 
Lycka till säger vi!

TEXT & FOTO: ANNA SVEDLUND 

DU HAR VÄL INTE MISSAT?
Att Grums kommun nu 
finns på Snapchat!
Scanna koden här intill för att lägga 
till oss på Snapchat. Här kan du 
följa fritidsgården, biblioteket m.fl.

HÖSTEN PÅ 
GRUMS BIBLIOTEK

DEN 12 OKTOBER 

”Varför tigger romer i Sverige?” 
Bennie Åkerfeldt kommer till 
biblioteket och föreläser utifrån sin 
senaste bok BUSSRESAN – ett 
intermezzo i Rumänien.

HÖSTLOV VECKA 44 

Höstlovsvecka!
Måndag: Halloweenpyssel

Onsdag: Workshop i att filma med iPad 

Fredag: Sagostund med Bibliotekshäxan 
Alla aktiviteter startar kl. 10.00

DEN 16 NOVEMBER

Helen Tursten - om sitt 
författarskap
Helene Tursten är aktuell med 
”Sandgrav”, del två i serien om Embla 
Nyström. I november kommer hon 
till biblioteket för att samtala om sitt 
författarskap!

TEXT: BILLERUDKORSNÄS AB  SKISS: TENGBOM ARKITEKTER  

Arbetet inför ett beslut om en eventuell ny kartongmaskin

BILLERUDKORSNÄS GRUVÖNS BRUK har sedan augusti i fjol arbetat med ett 
förprojekt där möjligheten att bygga en ny stor kartongmaskin utreds. Arbetet 
omfattar att ta fram ett tekniskt koncept, placering och utseende på byggnader 
och en beräkning av investeringskostnaden.  

TIDIGAST I SLUTET AV 2016 KAN BILLERUDKORSNÄS styrelse förväntas fatta 
ett beslut i frågan. Blir det ett ja så kommer förberedande markarbeten att kunna 
starta i början av 2017. 

EN NY KARTONGMASKIN

GRUMS BAD & SPORT

HÖSTLOV VECKA 44

 

Måndag:         
Baby bad 16.00—18.00
Rehab bad 18.00—20.00 

Tisdag:            
Morgonbad 6.30—8.00        
Bad  13.00—20.00

Onsdag:          
Morgonbad 6.30—8.00
Bad  13.00—18.30
Vuxensim 18.30—19.30 

Torsdag:         
Morgonbad 6.30—8.00
Bad  13.00—20.00

Fredag:           
Pensionärsbad 13.00—15.00 
(Vi stänger kl. 15.00)

Lördag:      
Stängt Alla helgons dag

Flytdjuret är i tisdag, 
onsdag och torsdag 
kl. 13.00—15.00!

FOTO: ØYVIND LUND
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STORSATSNING 
PÅ IDROTTSPARKEN I GRUMS!
Under 2016 har Grums kommun fått ett nytt utegym, en frisbeegolfbana, 

en konstgräsplan, en ny sarg i ishallen och en asfalterad uterink.

TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: JOHAN CARLSSON,  ANNA SVEDLUND

kultur & fritid

UNDER VÅREN OCH SOMMAREN har mycket hänt vid 
idrottsparken i Grums. Det har rustats, byggts och rensats 
upp. Martin Karlsson chef för kultur & fritid vid Grums 
kommun är mycket nöjd med utvecklingen:

–Vi har ett väldigt bra samarbete inom kommunen men 
också med föreningar. Vi gör det tillsammans.

Motion och hälsa är något som vi har börjat jobba med på 
ett helt annat sätt. Vi ser dessa satsningar som mycket viktiga 
i vårt arbete med att förebygga ohälsa inom kommunen men 
också att erbjuda invånare och besökare gratisaktiviteter. Man 
kan till exempel låna frisbee på biblioteket och sen gå några 
rundor på frisbeegolfbanan. 

VID GRUMS IDROTTSPARK finns idag flera föreningar 
representerade såsom tennis-, handbolls-, skid-, ishockey-, 
fotbolls-, och orienteringsklubb. Här tränar även Skruvstad 
IK:s cykelsektion mountainbike på onsdagar och pensionärs- 
föreningarna spelar boule. I skogen intill finns ett elljusspår 
och på vintern även skidspår. 

–En positiv effekt av upprustningarna 
och kanske framförallt sedan vi fick ett 
utegym är att hela området har blivit 
mer än en plats för idrott - det har blivit 
en social mötesplats, säger Martin, 
vilket har varit en grundtanke sedan 
tidigare.

VI HAR MÅNGA fina föreningar i vår 
kommun som vi verkligen värnar om. 
Att de finns här betyder mycket för 
invånarna i kommunen, säger Martin. 

–En del av föreningarna äger sina 
fastigheter själva medan det hos andra 
är kommunen. Framöver kommer vi 
att arbeta tillsammans i ett samråd för 
att dra upp riktlinjer för en framtida 
utvecklingsplan av Grums idrottspark 
och andra anläggningar i kommunen.

”Hela området 
har blivit mer 
än en plats för 
idrott - det har 
blivit en social 

mötesplats”

MARTIN KARLSSON 
chef kultur & fritid 

Grums kommun
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STORSATSNING 
PÅ IDROTTSPARKEN I GRUMS!
Under 2016 har Grums kommun fått ett nytt utegym, en frisbeegolfbana, 

en konstgräsplan, en ny sarg i ishallen och en asfalterad uterink.

TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: JOHAN CARLSSON,  ANNA SVEDLUND

UTEGYM
I Grums kommun finns ett utegym 
som alla invånare har fri tillgång till.

ISHALL
Ishallen har fått en ny sarg. Grums IK 
hockey monterade själva ner den gamla 
sargen och byggde en uterink av den. 

I samband med sargbytet passade 
även föreningen på att renovera inne i 
ishallen. 

Det var frivilliga krafter, både spelare 
i olika åldrar och andra medlemmar i 
föreningen, som under några intensiva 
veckor i somras fixade detta. Nytt och 
fräscht blev det.

KURS - FÖRSTA HJÄLPEN 
TILL PSYKISK HÄLSA
TEXT: ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: ANNA SVEDLUND

Vid frågor kontakta: SARA EMSEVIK Växtriket, sara.emsevik@grums.se, 0555-421 51 

PSYKISK OHÄLSA är ett folkhälsoproblem. De flesta av oss drabbas någon gång 
i livet av psykisk ohälsa. Antingen på arbetsplatsen, i den egna familjen, i någon av 
de föreningar vi är engagerade i eller på annat sätt. 

GRUMS KOMMUN UTBILDAR nu personal 
i Första hjälpen till psykisk hälsa. Kursen 
lär ut hur man kan ta kontakt och inleda 
första steget till hjälp med just psykisk 
ohälsa. Ett övergripande mål med att sprida 
kursen i Sverige är att vi med ökade 
kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar 
och med en handlingsplan för olika kris-
tillstånd kan uppmärksamma och hjälpa till 
vid psykiskt lidande. 

FOKUS ÄR OCKSÅ ATT minska fördomar 
och negativa attityder kring psykisk ohälsa 
och sjukdom och därmed lindra drabbade 
personers upplevelse av utanförskap. 

Att få hjälp så tidigt som möjligt ger en kortare återhämtningsperiod och 
främjar tillfrisknande. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention för 
psykisk ohälsa (NASP) står bakom kursen och innehållet. Läs mer på mhfa.se

FRISBEEGOLFBANA
I skogen intill utegymmet finns en 
nyligen anlagd frisbeegolfbana med 
nio hål. Discar finns att låna på 
biblioteket samt hos Fritidsbanken.

KONSTGRÄSPLAN
Konstgräsplanen vid Grums IP är till 
för alla. Kultur & fritid kommer att sköta 
alla bokningar och det kommer att 
avsättas tider för både skola, 
föreningar och allmänheten. 

FAMILJEGUIDEN
På grums.se har vi samlat de resurser 
som finns tillgängliga för barn, unga och 
familjer i Grums kommun. 

Via Familjeguiden kan du som förälder 
eller anhörig till barn i åldern 0-20 år 
enkelt hitta vem/vilka du ska vända dig 
till för råd och hjälp. 

stöd & omsorg

VÄLKOMMEN 
TILL INFOTORGET

INFORMATION TILL NYANLÄNDA

Tisdagar kl. 13.00—15.00 
i biblioteket
Här kommer personal från kommunens 
olika verksamheter att finnas på plats 
för att hjälpa till och svara på frågor. 
Här kan du även hämta vår nyligen 
framtagna informationsbroschyr som 
finns översatt till sju olika språk.

FOTO: ØYVIND LUNDFOTO: ANNA SVEDLUND
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näringsliv & jobb

HALLÅ DÄR
CATTIS OCH ANNELIE PÅ 
VÄRMSKOGS CAFÉ! 

Hur har sommaren 2016 varit? 

—Sommaren har varit bra! 
Vi tyckte först att vi hade en 
trög start men upptäckte snart 
att arbetet flöt på smidigare än 
vanligt! I år har vi haft cirka 
10 000 mer gäster än förra 
årets 80 000 besökare.

GRUMS KOMMUN - 2:A I VÄRMLAND! 

Grums kommun har avancerat från femte till andra plats 
i Värmland och från 101 till 54 plats i Sverige 
när det gäller företagsklimatet. 

TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: ØYVIND LUND ILLUSTRATION: SVENSKT NÄRINGSLIV

MARIA RÖHR TILLVÄXTSTRATEG på Grums kommun är 
mycket nöjd med årets resultat:

–Vi jobbar mycket med företagsbesök. Då passar vi på att 
prata om vilka bra och mindre bra saker de upplever. Mycket 
kan då förklaras och ofta kan missförstånd redas ut. Vi har 
även en aktivitetsgrupp och ett näringslivsråd där vi jobbar 
nära företagarna och de två företagarföreningarna som finns 
på orten. Arbetet med att öka den ömsesidiga förståelsen för 
varandras förutsättningar kommer att fortsätta.

SVENSKT NÄRINGSLIVS enkätundersökning om 
företagsklimatet visar att Grums kommun får betyget 4,03 
i sitt sammanfattande omdöme, vilket är en höjning sedan 
förra året (3,61 år 2015) och det högsta betyget någonsin. 
Företagen ger högre betyg i stort sett alla kategorier.

DE VIKTIGASTE ÅTGÄRDERNA för att förbättra sig 
ytterligare tycker företagen är att öka kommunens 
attraktionskraft och bli bättre på att stimulera nyetableringar.

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER 
FOTO: ØYVIND LUND
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FÖRETAGSFRUKOST 

Missa inte höstens 

Företagsfrukost 
TORSDAG 10 NOVEMBER KL. 7.30–9.00

Plats: Bruket (bibliotekshuset) 
Vi bjuder på frukostpåse från Susannes lilla extra.

Anmälan sker till kundtjänst:
kundtjanst@grums.se eller 0555-420 67 senast tisdagen den 8/11.

Vid frågor kontakta Anna-Maria Jäger 0555-421 46 eller 
Maria Röhr 0555-420 54

Varmt välkommen till höstens event och träffar hälsar: 

näringsliv & jobb

FÖRETAGSEVENT

After Work 
med Malte Hallquist 

TORSDAG 27 OKTOBER KL. 17–19

Varmt välkommen till en inspirerande kväll för företagare! 

Plats: Restaurang PAM, Nedre Villagatan 36 i Grums (tidigare Åsfjärdens lokaler)

Restaurang PAM erbjuder en varm buffé med nachos, sallader och olika 
gratänger för 100 kronor per person. 

Anmälan sker till kundtjänst:
kundtjanst@grums.se eller 0555-420 67 senast torsdagen den 25/10.

TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: ØYVIND LUND ILLUSTRATION: SVENSKT NÄRINGSLIV

MARIA RÖHR
tillväxtstrateg

Grums kommun

–När vi pratar med företagen tycker de 
flesta att det är riktigt bra här och att det 
är lätt att få kontakt med kommunen. 

Vi försöker att vara på tå och snabbt 
boka möten om det skulle vara någon 
etablering på gång, säger Maria. 

När det gäller det långsiktiga arbetet 
med att locka etableringar till 
kommunen har vi ett nära samarbete 
med grannkommunerna inom Karlstad 
business region.

LEIF HARALDSSON kommunalråd 
i Grums kommun tycker resultatet 
i årets ranking visar att det finns en 
växande framåtanda bland företagarna 
på orten.

–Vi jobbar ständigt på att öka 
kommunens attraktionskraft, detta 
genom centrumutveckling, utveckling 
av nya bostadsområdet, satsningar på 
skolan samt mindre lokala åtgärder runt 
om i kommunen som anläggnings-
arbeten och blomsterplanteringar. 

Vi har även satsat på grönytor och 
fritidsområden, säger Leif Haraldsson 
kommunalråd i Grums.

LEIF HARALDSSON
kommunalråd

Grums kommun

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
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UNDER ÅREN HAR EN MÄNGD KONSTNÄRER visat upp 
sina verk på Galleri Strand i Slottsbron där Grums 
konstförening har sina lokaler. 

Konstnären Maria Westerberg Vildhjärta, grumsbördiga 
glaskonstnären Louise Olsson men också mer långväga 
utställare från bland annat Dalsland har visat upp sina verk för 
grumsborna. Besökarna kommer i mycket större utsträckning 
när det är en lite mer känd konstnär som ställer ut.

PÅ TORGET I SLOTTSBRON där Galleri Strand ligger träffas 
medlemmarna och skapar, umgås och diskuterar konst. Här 
finns också tillfälle att prova på att måla eller skapa något och 
få vägledning av de mer erfarna konstnärerna.

UNDER HÖSTEN FIRAR Grums konstförening 10-årsjubileet 
med ett fullspäckat schema av olika utställningar. Läs gärna 
mer på: grumskonstforening.blogspot.se

Året avslutas med en medlemsutställning på temat H2O 
3-11 december där de skapade verken får tolkas fritt i alla dess 
former. Vernissage 3/12 kl. 14-17. 

–Varmt välkommen att besöka oss, hälsar Britt-Marie 
Andersson, Margareta Wistrand-Ivarsson, Kristina Rönngren 
och Bronia Jura! 

10-ÅRSJUBILEUM FÖR 
GRUMS KONSTFÖRENING!
TEXT: ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: ANNA SVEDLUND

förening i fokus

LEGIMUS 
– ett digitalt bibliotek 
för talböcker
Har du eller en närstående till dig 
svårigheter att läsa skriven text, till 
exempel dyslexi eller en 
synnedsättning? 

Legimus är en gratistjänst tillgänglig 
genom app eller webbläsare via din 
dator, surfplatta eller mobil som låter 
dig läsa med öronen över 100 000 
nya som gamla titlar för alla åldrar. 

Välkommen in till biblioteket eller 
kontakta oss för mer information: 
0555-420 50, biblioteket@grums.se

”Mitt hjärta klappar alltid för Grums” 
Text: Annika Andersson musik: Thomas Berglund. 

Skivan säljs i kundtjänst på Grums 
kommun för 50 kronor per styck. Allt 
överskott går till barncancerfonden.

KLARA KRISEN
Det är viktigt att du som kan 
förbereder dig för olika typer 
av samhällskriser. 
Det gör du genom att rusta dig för att 
klara dig så bra som möjligt på egen 
hand.

Långvariga elavbrott, avbrott i 
dricksvattenförsörjningen och avbrott 
i kommunikationer är exempel på 
händelser som kan utvecklas till 
samhällskriser som kan drabba dig 
och din omgivning.

Mer information om hur du klarar 
krisen finns på Räddningstjänsten 
Karlstadsregionens webbplats: 
raddningkarlstad.se/klarakrisen

Bra att ha i en krislåda!
+ Vattendunkar med skruvkork
+ Vattenkokare 
+ Mat med lång hållbarhet
+ Campingkök med bränsle
+ Grill och grillkol 
+ Värme och ljus
+ Alternativ värmekälla t.ex. gasol
+ Ficklampa med extra batterier
+ Stearinljus, värmeljus, tändstickor
+ Varma kläder och filtar
+ Radio med batteri
+ Telefonlista på papper med 
    viktiga nummer
+ Powerbanks för laddning av mobil    
  och surfplatta
+ Husapotek med läkemedel som är   
   viktiga för dig
+ Hygienartiklar som handsprit, 
   våtservetter och liknande
+ Kontanter
+ Eventuellt foder till husdjur


