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en SoMMaR  

fylld av GemensKap
leIf haraldsson (s) - Kommunalråd

I år kommer den efterlängtade Bryggfesten tillbaka - nu som en del 
av Slottsbrons IF:s 100-årsfirande. Det blir även ett nationaldagsfirande som  
skiljer sig lite från tidigare år, eftersom vi nu för första gången ska utse  
Årets Eldsjäl i Grums kommun. Ja, event och arrangemangen avlöser varandra  
i sommar, vilket jag tycker tyder på en ökad positivism, gemenskap och  
engagemang! Vi ska vara stolta över vår gemenskap, vår vackra kommun och 
vad den har att erbjuda. Detta nummer av Vårt Grums innehåller många tips 
för den som vill turista hemma!

VI har äVen ett Val att se framemot i höst. Den 9 september är det val till 
riksdag, landsting och kommun. Ett val där alla röstberättigade har chansen att 
vara med och påverka. Det finns även möjlighet att förtidsrösta. I år hoppas jag, 
och jag tror övriga politiska partier också, på ett högt valdeltagande i Grums 
kommun. Engagemang bland våra kommuninvånare råder det inte brist på så 
därför hoppas jag att fler engagerar sig även politiskt. Alla som har rösträtt har 
möjlighet att påverka och det gör du ytterst genom att nyttja din rösträtt. Ett 
högt valdeltagande är också ett mått på hur demokratin mår i ett land. Att rösta 
är att engagera sig! Slutligen vill jag önska alla invånare, företagare och anställda 
en riktigt trevlig sommar!

leIf haraldsson (s)
kommunalråd 

Grums kommun
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tillväxt & näringsliv

Vad händeR  
I proJeKten?

text: anna-marIa Jäger 
foto: bIllerudkorsnäs, stora enso

bIllerudkorsnäs
billerudKorsnäs bygger världens mest moderna  
kartongfabrik vid Gruvöns bruk. en satsning  
på cirka 6 miljarder kronor. 

Carla Poroca, Pmo manager next generation 
Program på Gruvöns bruk, berättar hur det går  
med projektet next Generation.

–billerudKorsnäs investering, next Generation  
i Grums kommun, har en framdrift enligt plan.  
planerad uppstart är under första kvartalet 2019. 

stora enso gruVöns sågVerk
nu börjar bygget av clt-fabriken vid Gruvöns  
sågverk att växa fram med rejäl fart. satsningen  
på en fabrik som producerar korslimmat massivträ, 
cross laminated timber, innebär 60 nya  
arbetstillfällen i Grums och är en satsning på  
cirka 430 miljoner kronor. 

Pär larsson, fabrikschef på Gruvöns sågverk, 
berättar om bygget.

–bygget med clt-fabriken går bra och allt löper på 
enligt plan. den 13 000 kvadratmeter stora fabriken  
kommer att ha en produktionskapacitet på  
100 000 kubikmeter clt. beräknad produktions-
start är första delen av 2019.

 

FinaliSTeR och VinnaRe  
av årets företaGsprIser!

fredag 9 mars gick grums näringslivsgala 2018  
av stapeln på gruvan i grums. 

Galan anordnades av affärsnätverket Julianorna, 
Grumsföretagarna i samverkan och Grums kommun.

föreningen företagarnas pris årets företagare:  
niklas Karlsson - maskintillbehör i Grums ab

finalister: Jonas hellberg - vålåsens bygg, lars och 
christer henriksson - Grums elservice,  
niklas Karlsson - maskintillbehör i Grums ab

årets arbetsplats:  
maskintillbehör i Grums ab

finalister: maskintillbehör i Grums ab,  
redovisningskompetens ab, triton valsteknik ab

årets unga företagare:  
victor rönning – länsförsäkringar  
fastighetsförmedling i Grums

finalister: victor rönning – länsförsäkringar 
fastighetsförmedling i Grums, emma sundling –  
hovslagaremma, robin andersson – anderssons  
restaurang och catering ab

årets medarbetare:  
linda persson – Ica Klingan

finalister: linda persson – Ica Klingan, manfred  
michaelsson - byggvision Wermland ab,  
helena eriksson – Ica orrby

stort tack till alla som 
kom och gjorde  

grums näringslivsgala 
2018 till en  

toppenkväll!
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tillväxt & näringsliv

FöReTaGSbeSök

vi besöker nya företag för att presentera oss  
och inleda en dialog om företagandet  
i Grums kommun.

har du startat ditt företag nyligen? 
vi kommer gärna ut på ett besök och  
presenterar oss och får veta mer om ditt företag. 
vi delar också bilder från besöket på  
Grums kommuns facebooksida. 

varmt välkommen att kontaka oss!

marIa röhr
näringslivschef 
Grums kommun  

0555-420 54
maria.rohr@grums.se

anna-marIa JäGer
näringslivsutvecklare

Grums kommun
0555-421 46

anna-maria.jager@grums.se 

Vi haR TRäFFaT sara Jane GöthlIn 
som är yoGalärare och drIver 
yoGa Grums

text: anna-marIa Jäger  foto: anna sIVertsson

sara Jane Göthlin är yogalärare och driver yoga 
Grums. hon har även en bakgrund som cirkusartist.

–både yogan och cirkusen ligger mig varmt om hjärtat, 
säger sara Jane. cirkusen har funnits med mig så länge 
jag kan minnas. Jag började som femåring i en cirkus-
skola för barn och sedan var jag fast. yogan började 
jag med som vuxen utan att ha en aning om hur mycket 
den skulle påverka mig. Jag fascineras och gläds varje 
dag åt att öva vidare med både det mentala och det 
fysiska.

Intresset för cirkuskonsten har fortsatt genom livet och 
utbildningen till cirkusartist genomförde sara Jane  
i london. där arbetade hon som cirkusartist i flera år 
innan hon återvände hem till sverige.

sara Jane har medverkat som artist på bland annat 
Wallmans salonger i Köpenhamn, med clowner  
utan gränser, i skolföreställningar, företagsevent  
och i egna projekt. 

för fem år sedan började sara Jane utbilda sig till  
yogalärare och nu har hon flera olika kurser  
i ashtangayoga, gravid- och mammayoga. hon har också 
yogapass på gymmet 1845 och mindre grupper i egen 
regi på bland annat Kungskvarnen i borgvik.

hur kom det sig att ni valde att flytta till borgvik? 
–Jag hittade kärleken och hamnade i Grums, eller jag 
hittade honom i malmö men han är från värmland. 
efter en tid tillsammans längtade vi efter något mer 
lantligt och bestämde oss för att prova på  
generationsboende med min svärmor som har ett hus 
som rymmer plats för oss alla. vi trivs jättebra!

heJa, heJa, hIpp, hIpp, hurra!

stort grattis till matilda skalare som  
vann sm-guld i karate i mars.

leif haraldsson, kommunalråd i Grums kommun och 
ulrika nilsson, kommunfullmäktiges ordförande, har 

gratulerat 15-åriga matilda skalare. matilda tog  
sm-guld i sin åldersklass i karategrenen Kata i mars.

matilda har tränat karate sedan hon var 6 år gammal.
till sommaren är hon uttagen till att träna med  

landslaget och hon ska även på en tränings-  
tävlingsresa till Japan. stort lycka till!
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grumsbo i världen

text: anna-marIa Jäger  foto: PrIVat

caMilla Jobbar I Kabul
camilla håfström bor i Kabul och arbetar på svenska ambassaden som  
administrativ chef. camilla växte upp i flokerud och flyttade in till tätorten  
under sin skoltid. därifrån bar det av till Karlstad, Göteborg och sedan  
stockholm med några perioder i främst usa däremellan. 

”Jag tröttnar aldrig på 
äventyr och att resa. 

Jag kan utan  
överdrift säga att jag 

får gott om det  
genom jobbet!”

efter några år I stoCkholm fick Camilla  
Håfström från Grums, jobb på utrikesdepartementet.  
Hon har sedan dess varit stationerad i Nigeria och  
Jerusalem innan hon i höstas hamnade i Kabul,  
Afghanistans huvudstad med 3,8 miljoner invånare. 

fördelar oCh naCkdelar med yrket?
–Jag tröttnar aldrig på äventyr och att resa. Jag kan utan 
överdrift säga att jag får gott om det genom jobbet,  
säger Camilla. Jag ser det som en stor förmån att ha fått 
lära känna nya kulturer i olika delar av världen. 

En annan stor fördel är att jag har goda vänner 
i världens alla hörn. En nackdel är att jobbet många 
gånger är slitigt med långa dagar, dålig  
säkerhetssituation och tungrodda system. Det är förstås 
också tungt ibland att vara långt borta från nära och kära. 

saknar du något från tIden I grums?
–Jag var nog alltid inställd på att jag skulle bo på ett 
större ställe. På ett par ställen jag bott, har det dock varit 
så att man levt och rört sig i ganska små kretsar där man 
känner de flesta efter ett tag. 

Några veckor efter att jag flyttat till Abuja i Nigeria, 
där vi i princip bara rörde oss i den ganska lilla 
stadskärnan och man snart träffade bekanta på allt från 
gymmet, affären till restaurangen, slog mig tanken att 
det här är ju som i Grums. Efter ett tag började jag  
uppskatta den behagliga trygghet som kommer med  
att bo på en liten ort, säger Camilla.
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text: anna-marIa Jäger  foto: PrIVat

fira nationaldagen

Kom och fira 

nationaldagen 

6 JunI I sveaparKen

10.00-12.00

För hela familjen!
nATIOnAlSånG GRUVönS mUSIkkåR  

DRIllFlIckOR  kAFFE & bAkElSE 
GlITTERTATUERInGAR AV  
mInIOnEn & PRInSESSAn 

Alla hälsas varmt välkomna till Grums kommuns  
nationaldagsfirande! Start kl. 10.00 i Sveaparken 

 där Gruvönsmusikkår spelar. 

Vi bjuder på nationaldagsbakelse i gult och blått  
från Susannes lilla extra. Scouterna är på plats och  
bjuder på kaffe. moderator är Anne-Sophie Elwin.

nationaldagstal kl. 10.30
landshövding kenneth Johansson

nationalsången kl. 10.45
Per-Ove Johansson sjunger Du gamla du fria

årets eldsjäl kl. 10.55
leif Haraldsson konmmunalråd i Grums  
kommun och landshövding kenneth  
Johansson delar ut pris till vinnaren av  
årets Eldsjäl i Grums kommun.

SoMMaRloV  
I Grums Kommun 
vi har samlat allt kul på ett och samma ställe på:  
www.grums.se/sommarlov

på skolavslutningsfesten 8 juni i sveaparken kommer  
vi även att dela ut en flyer till alla, med tips!

GRUMS FRiTidSGÅRd
fritidsgården välkomnar till sommarkickoff i ishallen 
lördag 16 juni. familjedag/ungdomskväll. det blir en 
dag fullspäckad med aktiviteter. håll koll på våra  
sociala medier för mer information!

vecKa 23

måndag 4 juni öppet kl. 18.00-21.00 
onsdag 6 juni stängt
torsdag 7 juni öppet kl. 18.00-22.00
fredag 8 juni skolavslutning öppet kl. 18.00-22.00
lördag 9 juni grillkväll

vecKa 24

måndag 11 juni stängt
tisdag 12 juni fiskeresa
onsdag 13 juni öppet kl. 18.00-22.00
fredag 15 juni öppet kl. 18.00-21.00
lördag 16 juni sommarkickoff i ishallen 

vecKa 25

måndag-onsdag 18-20 juni läger i örebro 
tisdag 19 juni öppet kl. 18.00-22.00
torsdag 21 juni grillkväll öppet kl. 18.00-23.00
fredag 22 juni stängt (midsommar)

vecKa 26

måndag 25 juni stängt
tisdag 26 juni arvika höghöjdsbanor
onsdag 27 juni avslutning med grill kl. 18.00-24.00
torsdag-lördag 28-30 juni putte i parken 

vecKa 27, 28, 29, 30 stänGt

GRUMS biblioTek
I sommar har vi fyra träffar för sommarboken:
8 juni kickoff på skolavslutningsfesten
26 juni kl. 15.00 bokmingel. vi snackar böcker och 
bjuder på snacks.
24 juli kl. 15.00 bokcirkel. vi läser skarven av sara 
lövestam. anmälan, senast 20 juli.
14 augusti kl. 15.00 avslutning för sommarboken
I sommar kommer det att finnas quiz/tipspromenad 
på biblioteket.
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valet 2018

ValeT 2018 
daGs för dIG att påverKa

Källa: Val.se

VeM haR RäTT  
att rösta?

för att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast  
på valdagen. det gäller vid alla val. du har rösträtt 
till riksdagen om du är svensk medborgare och  
är eller har varit folkbokförd i sverige. 

du får hem ett röstkort
du behöver inte själv hålla koll på om du har  
rösträtt eller inte. har du rösträtt, kommer ett 
röstkort att skickas till din folkbokföringsadress  
i god tid innan valet. 

på röstkortet står det till vilka val du har rösträtt 
samt vilken vallokal du ska gå till. där framgår 
också var du kan förtidsrösta.

du har rösträtt till kommun- och  
landstingsfullmäktige om du:
•	 är svensk medborgare och är folkbokförd  

i kommunen/landstinget.

•	 är medborgare i något av eu:s medlemsländer 
eller medborgare i Island eller norge och är 
folkbokförd i kommunen/landstinget.

•	 är medborgare i något annat land än de som 
räknats upp ovan och har varit folkbokförd  
i sverige tre år i följd före valdagen, samt är 
folkbokförd i kommunen/landstinget.

rätten att rösta är en förutsättning för demokrati.  
söndag 9 september har du, som har rösträtt, möjlighet att  

säga din mening och samtidigt påverka valresultatet  
i riksdagen, landstinget och i Grums kommun. 

ny i sverige - får jag rösta?

Vad är ett röstkort? 

hur går jag tillväga om jag  
vill förtidsrösta?

SÅ häR GöR dU  
för att rösta 

du kan välja att rösta på två sätt – förtidsröstning 
eller på valdagen 9 september. 

förtidsröstning
det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som 
helst i hela landet. du kan förtidsrösta från och med 
22 augusti fram till och med valdagen. 

för att förtidsrösta ska du ha med dig både  
id-handling och röstkort. 

saknar du id-handling kan du låta någon annan 
person intyga din identitet. den person som intygar 
måste då visa sin id-handling.

Förtidsrösta  
från och med  

22 augusti
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Källa: Val.se
I Grums kommun kan du förtidsrösta på  
Grums bibliotek under ordinarie öppettider på 
vardagar. det kommer även att vara öppet på  
lördagar och söndagar för förtidsröstning under  
perioden. under valdagen kan du förtidsrösta  
klockan 8.00–20.00 på biblioteket. 

rösta på valdagen 
väljer du att rösta på valdagen 9 september  
går du till den vallokal som står angiven på ditt 
röstkort. under valdagen håller vallokalerna 
öppet klockan 8.00–20.00. det finns totalt åtta  
vallokaler i kommunen. 

ValdiSTRikT och 

valloKaler

•	 Gamla slottsbron – förskolan Järpen

•	 Grums centrala – Gruvan

•	 Grums norra – malsjö missionshus

•	 Grums södra – södra skolan

•	 Grums västra – Jättestenskolan

•	 segmon – segmons folkets hus

•	 slottsbron – slottsbrons skola

•	 värmskog – värmskogs friskola & förskola

kan JaG ÅnGRa Min RöST 
och rösta IGen?

om du har förtidsröstat och ångrar dig, kan du  
gå till din vallokal på valdagen och få tillbaka din  
förtidsröst och rösta på nytt. det kallas att  
ångerrösta. du kan inte ångerrösta genom att  
förtidsrösta två gånger. om du gör det blir båda 
dina förtidsröster underkända. 

Glöm inte att ta med  
ditt röstkort  

när du ska rösta!

hJälp Vid  
röstnInG

I vissa fall kan du få hjälp med att rösta. det kan till 
exempel gälla om du har en sjukdom eller en  
funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att 
ta dig till vallokalen. då kan en ambulerande  
röstmottagare eller ett bud hjälpa dig att rösta.  
läs mer om hur det fungerar på www.val.se.

inFoRMaTion  
på andra språK

Information om valet kommer att finnas på flera 
språk på www.val.se. 

näR VallokaleRna  
stänGt

när röstningen avslutas på kvällen börjar  
röstmottagarna i varje vallokal med rösträkningen.  
I vallokalen räknas de röster som tagits emot där 
samt de förtidsröster som skickats dit.

när räkningen är klar rapporteras resultatet till 
länsstyrelsen. länsstyrelsen registrerar resultatet  
i valmyndighetens valdatasystem som gör en  
preliminär mandatfördelning mellan partierna.

när kommer resultatet?
tidpunkten för en preliminär mandatfördelning för 
riksdagsvalet på valnatten, beror på hur lång tid 
det tar att räkna rösterna i vallokalerna. vanligtvis 
genomförs den preliminära mandatfördelningen för 
riksdagsvalet mellan klockan 22.00 och 23.00 på 
kvällen. resultatet visas direkt på valmyndighetens 
webbplats.

de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna 
under valdagen räknas en första gång hos  
kommunerna. det är främst brevröster och röster 
från ambassader samt förtidsröster som lämnats  
i andra kommuner under valhelgen.

denna räkning kallas för valnämndens preliminära 
rösträkning och genomförs onsdagen efter  
valdagen. om det behövs kan räkningen förlängas 
till torsdagen.
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BRA ATT HA HEMMA FÖR ATT KLARA EN KRIS

Checklista från www.dinsakerhet.se. 

Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god 

ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar

Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel.  

Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa 

irritation i luftvägar

Sovsäck, filtar och varma kläder

Tändstickor

Stearin- och värmeljus

Ficklampa med extra batterier

Dunkar att förvara vatten i. Använd kärl avsedda för förvaring av livsmedel

Husapotek med det viktigaste för dig och din familj

Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio

Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon

Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar

Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i 

samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten

Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys.  

(Ris, pasta, bulgur, nötter, choklad)

Kontanter

Papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, 

elleverantören och sjukvården

krisberedskap

Källa: msb  foto: thomas henrIkson, msb

nÅGon GÅnG händeR deT 
-fråGan är bara när
elen försvinner. Ingen vet hur länge.
sverige är ett modernt land. men ett modernt land
är också sårbart. det krävs inte mer än några dagars
strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska
sluta att fungera.

faktaruta
KrIsberedsKap

samhällskris
en samhällskris berör många 
människor och viktiga samhälls-
funktioner. den krisberedskap 
vi har i samhället innebär att alla 
måste ta ansvar om något  
oväntat händer. 

krislåda
samla det du behöver i en låda 
som hela famlijen vet var den 
finns. det bör finnas utrustning 
som kan hjälpa dig med värme, 
mat, vatten och kommunikation.

se till att du och dina nära klarar 
vardagen om samhället inte  
fungerar som vi är vana vid. det 
viktigaste är att ha dricksvatten, 
mat och värme, och att kunna ta 
emot viktig information.

broschyr till alla hushåll
fakta om förberedelser för kris 
och krig och svar på frågor finns 
på msb:s webbplats för  
privatpersoner, dinsäkerhet.se.  

har du frågor och funderingar 
angående broschyren, kontakta 
msb via deras kontaktcenter.

läs mer: 
www.grums.se/sakerhet 
www.dinsakerhet.se 
www.msb.se 
www.raddningkarlstad.se 

nästan halVa befolknIngen har inte gjort några förberedelser för 
att kunna klara ett långvarigt elavbrott. Det visar en undersökning som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort. 

Någon gång händer det – frågan är bara när. Elen försvinner. Värmen 
försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna 
fungerar inte. Mobilnäten och internet går ner. Samhällets resurser måste 
först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara 
sig själva en tid. Vad skulle du göra?

alla hushåll I sVerIge ska nu ha fått broschyren ”Om krisen eller 
kriget kommer”. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB. Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre 
förberedda på följderna av allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller 
militära konflikter. Det är händelser som kan leda till att samhällets service 
inte fungerar som vi är vana vid. 

regerIngen menar att även om Sverige är tryggare än många andra 
länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Därför behöver 
alla få information om hur man kan förbereda sig för att klara en besvärlig 
situation. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra 
om något händer. På det sättet medverkar du till att hela landet bättre  
kommer att klara en svår påfrestning både i fred och vid krig. 
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BRA ATT HA HEMMA FÖR ATT KLARA EN KRIS

Checklista från www.dinsakerhet.se. 

Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god 

ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar

Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel.  

Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa 

irritation i luftvägar

Sovsäck, filtar och varma kläder

Tändstickor

Stearin- och värmeljus

Ficklampa med extra batterier

Dunkar att förvara vatten i. Använd kärl avsedda för förvaring av livsmedel

Husapotek med det viktigaste för dig och din familj

Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio

Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon

Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar

Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i 

samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten

Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys.  

(Ris, pasta, bulgur, nötter, choklad)

Kontanter

Papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, 

elleverantören och sjukvården

näringsliv & jobbförening i fokus

SkRUVSTad ik cyKel
text och foto: skruVstad Ik

föreningen skruvstad IK bildades 
1935 och 2004 upptogs cykelsporten 
i föreningen. 

2016 började föreningen med barn- 
och ungdomsverksamhet inom 
mountainbike och på träningarna 
deltar runt 30-40 barn och  
ungdomar i åldrarna 6-16 år.

I föreningens verksamhet finns idag 
cyklister inom både mountainbike 
och landsvägscykel - från nybörjare 
till de som deltar i sm.

tävlingar 2018 i grums kommun 
under 2018 kommer det i Grums att  
genomföras två deltävlingar  
i värmlandsserien. det kommer att 
köras ett landsvägslopp i borgvik 14 
augusti och en deltävling  
i mountainbike 19 augusti. 

föreningen kommer även att  
arrangera ett motionslopp för 
landsvägscyklister 30 juni.

träning för barn och ungdomar  
på onsdagar är det samling vid  
oK älgenstugan - dit är alla hjärtligt 
välkomna. läs mer på föreningens 
facebooksida skruvstad IK - cykel 
& triathlon.

skruVstad Ik:s ledord 
alla får vara med och alla  

ska få vara med!

kontakt

Jukka karjalainen 073-414 88 82 
skruvstadcykel@hotmail.com

vill du engagera dig? Kontakta 
brottsofferjouren värmland.  
054-18 28 88 
www.varmland.boj.se

FRöknäcke, SMooThieS, SkoRpoR,  
müslI och turtlesärtor 

text och foto: helena kallIn

På segmons förskola får barnen vara med i köket tillsammans 
med måltidspedagogen Kristina Brådalen. Att läsa recept blir både  
träning på siffror och att lära sig vad de olika ingredienserna heter. 

–Barnen får lära sig vart maten kommer ifrån och att den kan se olika 
ut i färg och form, säger Kristina. Barnen vill väldigt gärna vara med här  
i köket och de tycker om att få lite extra uppmärksamhet. Jag tycker också 
att det är väldigt roligt när barnen är med. Det blir inte samma ekorrhjul 
varje dag och det behöver inte ta så lång tid, säger Kristina och fortsätter:

–Jag vill inte bara vara en mat-tant. Vi är ett väldigt bra arbetslag där jag 
kan vara med och hjälpa pedagogerna när jag är klar i köket. Vi ordnar 
färgtema på maten utifrån sagor och samarbetar tillsammans i hela huset.  

det är full aktIVItet i köket på Segmons förskola – här ska bakas 
fröknäcke! Fröknäcke är väldigt populärt. Det går åt nästan en hel plåt på 
ett mellanmål, säger Kristina och skrattar. Agnes och Thea instämmer.

–Nu när ni har tvättat händerna får ni inte stoppa några fingrar  
i munnen, påminner Kristina barnen.

–Nej, men vi vet ju allt vi Kristina, säger Aron som är ivrig att komma 
igång med att baka fröknäcke.

Ta deT lUGnT  
I trafIKen!

ta det lugnt i trafiken i sommar. 
många barn är lediga och rör 
sig på våra gator då.  
30 respektive 40 km/h gäller  
i Grums och slottsbrons  
tätorter.
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turista på hemmaplan

UppleV GRUMS koMMUn
I sommar

I Grums kommun finns det gott om smultronställen att utforska. ta dig  
tid i sommar och upptäck några av våra vackra platser. ta med släkt och  

vänner på en tur! det finns även flera vackra badplatser runt om i vår  
kommun - långe udde i värmskog, buda badplats i liljedal, mickelsön i slottsbron, 

trulsön i Grums och hasseldalens badplats i long där det finns kioskservering, är några 
av dem. läs mer på www.grums.se om vad som händer i sommar!

text: helena kallIn, anna-marIa Jäger  foto: anna ledIn wIrén

På nästa uppslag kan du läsa 
mer om flera av våra  

turismentreprenörer.  
oscar magnusson är ägare 

av konsthallen sliperiet och 
frontfigur i sven-Ingvars.
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turista på hemmaplan

text: helena kallIn, anna-marIa Jäger  foto: anna ledIn wIrén

boRGVik
I borgvik finns en fantastisk  
kulturmiljö med slaggstenshus 
och en vacker hyttruin. här har 
frontfiguren i sven-Ingvars sin bas.

borgviks hamncafé - caféet vid 
sjökanten med hembakat bröd, 
glass och lättare maträtter

lilla bohemen - kläder och  
inredning i vacker miljö

borgviks antik och kuriosa - en 
antikaffär med fokus på inredning 
och design

kungskvarnen - trevlig restaurang 
och hotellanläggning vid hyttruinen

balder antik och design - antik- 
affär med vackra möbler

hampus karlsson konstateljé  
- vägg i vägg med sliperiet hittar 
du hampus konst med graffiti 
som bas

skans 113 - skansen är utpekad 
som riksintresse inom kulturmiljö

båtbuss - upplev vår vackra  
skärgård båtvägen i sommar  
Karlstad-Grums-borgvik

SeGMon/lilJedal
I segmon föddes kultbandet 
sven-Ingvars och i segmons  
folkets park hade bandet sin 
första spelning 1956.

grums fish n´camp - naturskön 
camping vid sävsjön. pröva gärna 
fiskelyckan!

sävsjöleden - vandringsled runt 
sävsjön där du drar dig över sjön 
med flotten tant brun

liljedals gästhamn - husbils- och 
båtplatser i vackra liljedal

sommarcafé i liljedal - hembakat 
fika i den mysiga hembygdsgården

getgarsudde - naturreservat och 
vandringsled

glasbruksmuseum i liljedal - här 
visas bruksföremål i glas

billeruds golfklubb - naturskönt 
belägen 18-håls golfbana samt  
restaurang med fullständiga  
rättigheter

kycklingleden - en värmlandsled  
med fantastisk utsikt i vackra buda

VäRMSkoG
I värmskog finns en blandning av 
berömda räkmackor, mysigt  
vandrarhem och en anrik  
uppfinnare inom telefonin.

Värmskogs vandrarhem - mysigt 
boende i de gamla kyrkstugorna  
i vackra värmskog

lm ericssongården - minnesgård  
i värmskog

Johans diversehandel - loppis  
i Krokseruds skola

stentorget i norra näs -  
klapperstensfält som är ett 10 000 
år gammalt naturminnesmärke

silvergruvan i Vegerbol - gruva 
från 1800-talet

5/8 
anna stadling 

under sommaren anordnar  
sliperiet flera ”sköna söndag”  

med musik, konst och mat.

MiSSa inTe 

2/6
hästsläppardag i långsta

Kom och se hästarna släppas på bete! 
arrangör är långsta  

byggdegårdsförening.

7/7 
värmskogsdagen 

allt från fisketävling, hoppborg,  
konsthantverk och matservering med 

mera. välkommen till värmskog.

8/6 
skolavslutningsfest  

sveaparken kl. 13.00-16.00

vi bjuder på tårtkalas, cirkusuppträdande,  
hoppborg, sumobrottning, live musik, föreningar 

har prova-på med mera. alla är välkomna  
hälsar Grums kommun

22/6 
midsommarafton

välkommen att fira i borgvik eller liljedal.  
ta gärna båten till någon  

av gästhamnarna 

6-7/7
bryggfesten

bryggfesten på Karba i Grums  
hamnområde, är tillbaka som en del av  

slottsbrons If:s 100-årsfirande
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turismentreprenörer

oScaR MaGnUSSon
borGvIK

osCar magnussons konsthall Sliperiet lockar 
tusentals besökare årligen och är en viktig del av  
kulturen och besöksnäringen i Grums kommun och  
i Värmland. Sedan sommaren 2015 har även maten fått 
en mer självklar plats, då Oscar valde att göra en satsning 
och öppna Sliperiet Gastronomi. Köket har fått betyget 
”Mycket god klass” i White guide 2018.

slIPerIet Var VId 1900-talets början ett träsliperi 
och det är därifrån som konsthallen har fått sitt namn. 
Oscar fick upp ögonen för byggnaden och såg dess  
potential 2009. Samma år blev han stolt ägare till det vi 
idag känner som konsthallen Sliperiet. 

–Vi strävar hela tiden efter att utvecklas, att bli bättre 
på det vi gör och jag tycker att det visar sig från år till 
år att vi faktiskt blir bättre. Vi har hittat formeln för vår 
verksamhet men vi försöker samtidigt att krydda den lite 
olika varje ny säsong, säger Oscar Magnusson. 

I sommar fortsätter musIkkVällarna Sköna 
söndag med bland andra Tomas Andersson Wij och 
Anna Stadling. I konsthallen finns det bland annat verk 
av fotograferna Tim Flach och Christian Coigny och 
på vinden finns verk av värmländske konstnären Albin 
Liljestrand.  

26/8 
tomas andersson Wij 

under sommaren anordnar  
sliperiet flera ”sköna söndag”  
med musik, konst och mat.

caThRin SUndlinG & annelie eMilSSon 
värmsKoG

tIll Värmskogs Café kommer drygt 90 000 gäster 
årligen för att äta de berömda räkmackorna i den vackra 
miljön. Ett besök på caféet har blivit ett av sommarens 
måsten och bilder på räkmackor delas friskt i sociala 
medier under sommarsäsongen.

Cathrin Sundling och hennes svärmor Annelie  
Emilsson tog över caféet 2012 och har sedan dess  
serverat räkmackor med den äran. 

–Nyheter på menyn är en vegetarisk baguette med 
pulled vegme och tillbehör. Det finns även i år möjlighet 
att köpa karameller från Klässbol och vår egen singel 
’’Räkor med sigill’’ av Thomas Berglund. Varmt  
välkomna, säger Cathrin Sundling. 

text: helena kallIn, anna-marIa Jäger  foto: anna sVedlund, susanne ekmark, ØyVInd lundh, PrIVata
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turismentreprenörer

linnea henRikSSon 
värmsKoG

lInnea henrIksson drIVer för tredje sommaren  
i rad Värmskogs Vandrarhem. Alla vandrarhemmets 
små stugor bär på en egen historia och du kan bo i allt 
från ett före detta svinhus till ett gammalt stall. 

–Värmskog är en pärla och oavsett väder under  
sommaren är området väldigt mysigt. Tänk er en varm 
sommarkväll när man kan gå barfota längs grusvägen 
och njuta av tystnaden, säger Linnea och fortsätter: 

–I sommar firar vandrarhemmet 60 år och jag utökar 
med fyra bäddar. Sommaren 2017 slog rekord och jag 
hoppas på många besökare även i år.

lInnea har äVen tagit över Degerbyns lanthandel 
efter Sigurd och Ingrid Bengtsson. Lanthandeln är ett 
uppskattat inslag i bygden och många har varit oroliga 
för att ingen skulle vilja ta över. 

–Jag är supertaggad på att driva lanthandeln! Tänk 
vad häftigt att få driva sin egen affär, säger Linnea. 

lanthandeln är en VIktIg del för bygdens 
fortsatta utveckling, så nu är det upp till bevis för 
Värmskogsborna!

–Om människor ser potential i landsbygden finns det 
möjligheter att andra dörrar öppnas och fler blir  
intresserade av att vara med och utveckla och investera  
i bygden. Alla vill ha kvar affären men det räcker inte att 
uttala det. Vill man ha en affär krävs det att man handlar 
en del av sina varor där. Jag kommer aldrig att kunna ha 
samma sortiment som de större kedjorna, men jag  
kommer till viss del att kunna anpassa mitt  
sortiment efter vad mina kunder efterfrågar. Det känns 
även viktigt att lanthandeln ska fortsätta vara bygdens 
mötespunkt året om! säger Linnea.

ann-bRiTT ”MiMMi” SkoGSTRöM 
pIKenberG

I PIkenberg I norra grums finns Mimmi Design 
som grundades av Ann-Britt ”Mimmi” Skogström. Här 
ryms både ateljé och butik i vacker lantlig miljö.

mImmI desIgnar kläder i naturmaterial och  
härliga färger som säljs i butiken. I sommar ställer den 
folkkäre värmlänningen Johan Östling ut sina tavlor  
i ateljén på våningen över butiken. 

Du kan även ta del av Gunilla Manns oljemålningar 
och litografier – efter ett hundratal separata utställningar 
runt om i Sverige ställer hon för första gången ut  
i Värmland och då hos Mimmi Design.

–Jag hoppas på en bra sommar med många fina 
möten. Välkomna ni som är intresserade av kläder och 
konst, säger Mimmi. 

30/6-31/8 
utställning av
Johan östling  

tusch/blyertsillustrationer

 
vernissage på mimmi design 
lördag 30 juni kl. 12-16.

30/6-31/8
utställning av
Gunilla mann  
olja/litografier

 
vernissage på mimmi design 
lördag 30 juni kl. 12-16.
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vi jobbar för dig

text och foto: helena kallIn

JoakiM och lennaRT  
stöttar unGdomar 
I Grums Kommun 
att stötta ungdomarna i Grums kommun utgör grunden  
i Joakim ”Jocke” eliassons och lennart anderssons jobb. 

för tre år sedan, under våren 2015, var det oroligt 
i Grums kommun och många ungdomar hade problem 
med psykisk ohälsa. Då började Joakim Eliasson att arbeta 
ute på fältet bland ungdomarna i deras miljöer. 

Anledningen var att försöka minska oroligheterna och 
ha möjlighet att kunna påverka och fånga upp de  
ungdomar som var på väg att hamna snett. 

–Jag kände snabbt att jag ville utveckla fältverksam-
heten i Grums kommun och insåg att det behövdes fler 
fältarbetare som fanns där ungdomarna fanns, säger 
Joakim. 

lennart andersson anställdes som fältarbetare 
på heltid ett år senare och arbetar nu tillsammans med 
Joakim med ungdomarna i Grums. I och med samarbetet 
med skolorna och Grums fritidsgård har de möjlighet att 
följa ungdomarna på flera ställen.

–En händelse som inträffar under skoldagen kan följa 
med personen under hela dagen och om vi är medvetna 
om det kan vi försöka avstyra oroligheter. Vi är även  
flexibla – om våra ungdomar flyttar på sig så måste  
vi också kunna flytta på oss, säger Lennart.  

sedan JoakIm oCh lennart börJade arbeta ute 
på fältet i Grums har det bilivt mindre oroligt på orten 
och skadegörelsen har minskat. 

”Vi finns till för ungdomarna  
och det är viktigt att komma 
ihåg att förtroende får man 

inte, det förtjänar man” 

VI Jobbar för dIg!
fältarbetare, även kallade fältare, är 
anställda av Grums kommun och jobbar 
förebyggande och uppsökande med 
ungdomar. I Grums kommun finns  
två fältare.

de ska finnas nära till hands om någon 
behöver prata eller få stöd och hjälp.  
därför rör sig fältarna där barn och unga 
finns; i området där de bor, i skolan och 
på fritidsgården. detta för att tidigt  
kunna fånga upp problem hos unga.

–Vi är flexibla och kan ändra våra arbetstider om vi vet att 
det är något särskilt på gång, till exempel en musikfestival 
eller vid skolavslutningar. På en kväll kan det bli flertalet 
turer till skolorna runt om i kommunen. 

att fältarbetarna är På Plats är ofta väldigt 
uppskattat av ungdomarna. 

–Ibland kan det handla om en sådan liten sak som att 
se till att någon kommer hem tryggt och säkert en mörk 
fredagskväll. Ibland behövs det inte mer än så, säger 
Lennart. 

–Vi är inga minipoliser men vi finns där för  
ungdomarna och kan hjälpa till. Vi dömer ingen, utan 
försöker gå in med öppna ögon. Det handlar om att bygga 
förtroende och ungdomar har lite svårare att bygga tillit 
till vuxenvärlden. Vi är på ungdomarnas sida och det är 
viktigt att komma ihåg att; förtroende får man inte – det 
förtjänar man, säger Joakim.

–Det är otroligt roligt att jobba med ungdomar! Vi står 
med dem när det blåser – både i medvind och i motvind 
och det tror vi att de känner, säger Lennart.

–Fältarbete är otroligt viktigt. Som ung är man påverkbar 
och vi försöker vara med och vägleda och stötta de unga. 
Då kanske vi kan fånga upp någon som är på väg åt fel 
håll, säger Joakim. 

Från vänster: Joakim Eliasson och Lennart Andersson.


