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LEIF HARALDSSON (S)
kommunalråd 

Grums kommun

NYTT ÅR  
NYA MÖJLIGHETER
LEIF HARALDSSON (S) KOMMUNALRÅD

GRUMS KOMMUN PÅVERKAS TILL STOR DEL av händelser och beslut  
i både regionen och i Sverige. Därför är det viktigt att vi tillvaratar våra egna 
möjligheter för att möta de utmaningar vi nu har framför oss. Ett nytt år 
innebär så klart även nya möjligheter. Vilka möjligheter och utmaningar 
som kommunen står inför kan du läsa mer om i vår budget.

I detta nummer av Vårt Grums kan du bland annat läsa en kort  
sammanfattning av kommunens budget för 2020. Budgeten beskriver vilka 
resurser våra olika verksamheter kommer få att röra sig med. 

Det är de förtroendevalda politikernas sätt att visa vilken väg vi ska gå och 
att maximera nyttan av invånarnas skattepengar. Ta gärna del av budgeten i 
sin helhet på webben.

VI LADDAR ÄVEN FÖR DEN STUNDANDE NÄRINGSLIVSGALAN som 
kommer att gå av stapeln i april. Du har väl inte missat att nominera din  
favoritföretagare? 

Vidare firar familjecentralen i Grums ett år! På sidorna 8-9 kan du läsa mer 
om vad de har att erbjuda. Klipp gärna ur och spara bibliotekets  
evenemangsblad för våren 2020.
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tillväxt och näringsliv

TEXT OCH FOTO: STEFAN VÄNERSAND

REDWAN, HUR LÄNGE HAR NI BAKAT PIZZOR PÅ 
SVEAGATAN 50 DÄR NI NU HÅLLER TILL?

– Sedan 2014, och i princip ända sedan vi startade har 
vi letat efter nya lokaler eftersom det snabbt blev ganska 
trångt, så nu ska det verkligen bli skönt att flytta.

HUR ÄR DET ATT DRIVA FÖRETAG I GRUMS?
– Jättebra! Jag gillar att prata med alla och många 

av våra kunder vill inte bara äta pizza, utan även den 
sociala biten med en pratstund är minst lika viktig. Jag 
trivs jättebra och vill verkligen inte byta bort Grums – 
det skulle inte vara lika roligt någon annanstans. Jag vill 
inte bara göra en pizza utan även bjuda på en upplevelse 
och hitta på nya saker hela tiden. Vi har bytt mjöl till en 
italiensk sort som väldigt få använder och vi har köpt en 
ny pizzapress som jag tror vi är först med i Värmland.

NÄR ÖPPNAR NI PÅ NYA ADRESSEN?
– Så snart som möjligt. Det blir nya maskiner över hela 

linjen, ny inredning och ny ventilation, så det är mycket 
som ska ordnas även om vi så smått börjar bli klara för 
inflyttning, säger Redwan.

VAD ÄR DET BÄSTA MED GRUMS?
– Att alla känner alla och det sociala livet med allt 

runtomkring. Jag har bott här i 18 år och min fru Josefine  
är härifrån, så jag känner mig verkligen hemma här. 
Med tre barn, varav de två äldsta spelar både fotboll och 
innebandy, blir det inte så mycket tid över till att njuta 
av den vackra naturen, men det kanske kan bli lite mer 
promenader och så i framtiden, skrattar Redwan innan 
vi tackar för besöket och önskar honom lycka till  
med flytten!

PIZZA HOUSE FLYTTAR  
TILL NYA LOKALER 
    Vi har träffat Redwan Haji som driver Pizza House. På bilden tillsammans 
med sin bror Jacob. Snart flyttar restaurangen från det lilla rosa huset på  
Sveagatan 50 till nya lokaler på Sveagatan 112.
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FÖRETAGSEVENT

Boka datum redan nu för:

GRUMS
näringslivsgala 

2020

tillväxt och näringsliv

FÖRETAGSBESÖK

    Har du startat ditt företag 
nyligen? Vi kommer gärna ut 
på ett besök och får veta  
mer om ditt företag. 

Maria Röhr 
Näringslivschef 
maria.rohr@grums.se 
0555-420 54

Anna-Maria Jäger 
Näringslivsutvecklare  
anna-maria.jager@grums.se 
0555-421 46 

FREDAG 24 APRIL  

I GRUMS KOMMUN
Affärsnätverket Julianorna, Grumsföretagarna i samverkan  
och Grums kommun välkomnar alla företagare i kommunen  
till 2020 års näringslivsgala i Segmons Folkets Hus. 

GALAKVÄLLEN
Det blir en trerätters middag, underhållning samt  
prisutdelning av Årets företagare, Årets unga företagare samt 
de nya priserna Årets inspiratör och Årets serviceföretag.

Den/de som utses i kommunen kommer att gå vidare och 
tävla om att bli Årets företagare i Värmland och kanske få 
representera länet vid finalen i Stockholm. Du kan läsa mer 
om priserna på grums.se.

ANMÄLAN OCH PRIS
Anmälan senast 15 april till maria.rohr@grums.se eller  
anna-maria.jager@grums.se. Begränsat antal platser.  
Pris 650 kronor per person. Anmälan är bindande.

www.grums.se/gala 
#grumsnäringslivsgala

NY CHANS ATT SÖKA 
LANDSBYGDS- 
UTVECKLINGSMEDEL

    Ansökan kan skickas 
in till och med 25 mars 
2020.

En förening, organisation,  
stiftelse, grupp eller individ 
som har en idé som förbättrar 
förutsättningarna för boende 
och besökande på landsbygden 
eller ger kommuninvånare och 
besökare möjlighet att delta i 
och uppleva olika aktiviteter 
på landsbygden, kan söka detta 
bidrag. Maximalt kan ett bidrag 
på 20 000 kronor beviljas.

Ansökan kan lämnas löpande, 
senast den 25 mars 2019. Beslut 
om tilldelning görs den 7 april. 
Läs mer på grums.se
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i korthet

REGISTRERING AV EGEN BRUNN

     Skydda din brunn genom att registrera  
den i brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett 
nationellt register för att identifiera  
brunnar inom ett område.

Myndigheten Sverige geologiska undersökningar 
(SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva  
kunna registrera enskilda brunnar i brunnsarkivet.

Vinsterna med att din brunn och din information 
har registrerats, är:

• att andra kan se och ta hänsyn till din brunn när 
de vill borra efter vatten eller värme i ditt område

• att kommunen har nytta av att kunna se din brunn 
när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för 
ett område, eller vid andra förändringar som skulle 
kunna påverka din brunn

• att räddningstjänstens möjligheter att skydda din 
brunn i samband med exempelvis en miljöolycka, 
ökar om den är registrerad.

Sverre Dahlgren 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
0555-421 28 
sverre.dahlgren@grums.se

ANHÖRIGSTÖD PÅ NÄTET  
– EN BRA PLATS

    Någon gång i livet behöver de flesta ge 
lite extra omsorg och vård till någon i sin  
närhet. 

För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland 
själv få stöd. Grums kommun erbjuder tjänsten 
anhörigstöd via nätet, i form av En bra plats – en 
samlingsplats för information, råd och stöd samt 
erfarenhetsutbyte med andra anhöriga. 

Som anhörig kan du gå med i olika grupper,  
prenumerera på nyhetsbrev, lyssna på podcasts och 
mycket mer.

Läs mer på enbraplats.se eller på  
grums.se/enbraplats

ÖPPET ATT FYNDA HOS  
LOPPISHÖRNAN

    Har du barnkläder över eller behöver 
du skaffa nya plagg till våren?  
I Loppishörnan kan du fynda. 

Loppishörnan hittar du på Sveagatan 61 i Grums 
(ingång på gaveln mot leksaksaffären) och här finns 
såväl dam-, herr- och barnkläder som lite annat 
smått och gott. Butiken drivs av daglig verksamhet.

– Det här är ett bra sätt för våra arbetstagare
att vara delaktiga, de tar emot kunder, pysslar
och umgås, säger Anna Karlsson, instruktör på daglig 
verksamhet. Förutom det som behöver göras i  
Loppishörnan, har vi även flera andra uppdrag. Bland 
annat hjälper vi ett företag som tillverkar vykort.

Öppettider är måndag–tisdag kl. 10.00–11.30  
samt kl. 13.00–14.00
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JÄTTESTENSKOLAN  
VINNER PRIS SOM SVERIGES  
BÄSTA GRÖNA SKOLKÖK
    Skolor över hela landet har under hösten tävlat om att skapa Sveriges bästa  
vegetariska servering. Tävlingen Let’s Go Greener, är initierad av Findus och är  
en del av företagets arbete för att göra skolköken grönare. Vinnare av årets tävling 
Let’s Go Greener blev Jättestenskolan i Grums, som vinner en konsert med  
barnens favoritartist Hasse Andersson som pris.

kost och städ

TEXT OCH FOTO: FINDUS PRESS

GENOM ATT EXEMPELVIS BYTA UT kycklingen  
i nuggets och köttet i köttbullar till vegetariska alternativ 
har Jättestenskolan lyckats skapa måltider som har varit 
uppskattade av alla elever. För att öka elevernas  
engagemang och intresse för vegetarisk mat har  
skolan även ett matråd, där en elev från varje klass ingår. 
Matrådet tar fram förslag på vegetariska rätter som de 
får tillaga tillsammans med skolans hemkunskapslärare. 
Rätterna provsmakas sedan av kostchef, kökspersonal, 
rektor, hemkunskapslärare och matråd. De bästa rätterna 
hamnar på skolans meny. 

EN SIFO-UNDERSÖKNING FRÅN 2018 visar att sju 
av tio unga oroar sig för klimatförändringar. Findus vill 
lätta på den oro som många unga går och bär på genom 
att inspirera fler skolkök till att servera och underlätta 
för barn att välja vegetariska rätter. Genom tävlingen 
Let’s Go Greener erbjuder Findus informationsmaterial, 

klimatberäknade recept och en tävling som utmanar 
skolköken att skapa Sveriges bästa servering av  
vegetariskt. För att tävla har skolor skickat in bilder och 
motivering till varför deras vegetariska servering ska 
vinna. 

KAMPEN OM EN KONSERT med den populära  
artisten Hasse Andersson, har varit hård. Årets tävlande 
skolor presenterade ett brett spektrum av kreativa idéer 
och välsmakande maträtter. Juryns motivering till  
Jättestenskolans vinst var bland annat att skolan  
lyckades kombinera mat och kunskap för att enkelt lära 
barnen vilken positiv skillnad deras matval kan göra. 

– När vi på Findus valde vinnare letade vi efter den 
skola som bäst lyckats kombinera kreativ servering och 
välsmakande rätter. Jättestenskolan ligger verkligen i 
framkant med serveringen av grönt och vegetariskt. Det 
är inspirerande att se hur skolan med deras framåtdriv 
och positiva inställning har hittat de rätta vägarna för att 
göra både grönsaker och vegetariskt till en självklarhet 
för eleverna, säger Maria Svantemark, på Findus.

– Vi är väldigt glada över att få ta emot Findus pris för 
Sveriges bästa gröna servering. Detta är ett kvitto på att 
vi arbetar hårt för att få in mer grönt och vegetariskt på 
skolans meny, både för hälsans och klimatets skull, säger 
Eva Hamnebo, områdeschef kost och städ på Grums 
kommun.

SKOLMATEN I GRUMS KOMMUN
Vill du se vad som serveras på våra skolor? Besök:
skolmaten.se/d/grums-kommun/ eller  
ladda hem appen Skolmaten
Instagram: skolrestaurangenjattegrytan 
Facebook: Skolrestaurangen Jättegrytan
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stöd och omsorg

FAMILJECENTRALEN 

FIRAR ETT ÅR I GRUMS!
För ett år sedan slogs äntligen portarna upp till vår efterlängtade familjecentral.  

Familjecentralen Grums vänder sig till ungdomar, alla blivande föräldrar och föräldrar 
med barn och ungdomar. Här samverkar Grums kommun och Region Värmland  

för stöd till familjer. Du hittar dem på Sveagatan 61 i Grums.

Mer information hittar du på www.grums.se/familjecentralengrums

TEXT OCH  FOTO: ANNA SVEDLUND

Familjecentralen hittar 
du på Sveagatan  

61 i Grums!
Här finns bland annat  

öppna förskolan.
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VI FINNS PÅ FAMILJECENTRALEN
På familjecentralen finns många olika  
verksamheter med bred kompetens under ett och 
samma tak, såsom öppen förskola, barnhälsovård, 
familjebehandlare, kurator, barnmorskemottagning 
och ungdomsmottagning som arbetar med  
familjen i fokus. 

Alla vi som arbetar här på familjecentralen verkar 
förebyggande för att främja hälsa och skapa goda 
förutsättningar. Vi är den självklara mötesplatsen 
för barn, ungdomar, föräldrar och blivande föräldrar 
att vända sig till för att få information, stöd, råd eller 
annan insats.

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Öppna förskolan är en mötesplats för dig med barn 
0–6 år, för samtal, lek och gemensamma  
aktiviteter. Här kan du och ditt barn umgås med  
andra föräldrar och barn tillsammans med en  
förskollärare. Vi leker, har sagostunder, pysslar, bakar 
och mycket annat. Vi bjuder även in till informations-
träffar och aktiviteter som kan vara intressanta för 
dig som förälder.  Kom till oss när det passar, ingen 
anmälan eller avgift. Du har möjlighet att köpa fika 
eller kan ta med eget.

Kontakt 
Ewa Melander Jansson 0555-423 20

Öppettider 
måndag 9.30–14.00
tisdag 9.30–13.00 (Babycafé 0–1 år)
onsdag 10.30–15.00
torsdag 9.30–14.00

Webb 
www.grums.se/öppnaförskolan

FÖREBYGGANDE OCH STÖD 
Familjecentralens kurator kan ge råd och stöd i  
frågor som rör föräldrarollen, parrelationen eller  
andra frågor som rör ditt barn. Vi finns ofta på plats 
vid öppna förskolan och erbjuder även enskilda 
samtal.  

Kontakt
Eva Hansson 0555-422 12

FADERSKAP
På familjecentralen kan du skriva under  
faderskapsintyget. 

Kontakt 
Eva Hansson 0555-422 12

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN 
Till oss kan du komma gällande samliv, preventivmedel, 
graviditetstester, cellprovstagning, stöd och råd för en 
god sexuell hälsa. Vi följer dig och ditt barns hälsa och 
utveckling under graviditeten. Vi pratar om amning, 
förlossning, relationen samt FUR (föda utan rädsla). 
FUR är en förlossningsförberedande kurs som vänder 
sig till den födande kvinnan och hennes partner, där 
ni får verktyg att leda kvinnan mot trygghet bort från 
rädslan i varje värk.  

Kontakt
Ruzanna Fjellheim 0555-432 69
Helena Aasberg 0555-432 29

Telefontid vardagar 10.00–11.00 

BARNHÄLSOVÅRDEN
Till oss är alla barn 0–6 år med föräldrar välkomna. Här 
träffar ni distriktsköterskor som erbjuder hälsokontrol-
ler och vaccinationer enligt program där även hem-
besök ingår. Vi arbetar för att främja barns utveckling 
samt ge stöd i föräldrarollen både, enskilt och i grupp. 
Barnhälsovården har samverkan med barnhälsovårds-
läkare och vid behov även förskola, logoped, psykolog 
eller individ och familjeomsorgen (IFO). 

Kontakt
Eva Meszaros 0555-432 28
Christine Westenfelder 0555-432 26

Telefontid vardagar 9.00–9.30, övriga tider kan du  
lämna meddelande på telefonsvarare, så ringer vi upp. 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN
Hit är du som är 13–25 år välkommen med frågor,  
tankar, funderingar eller annat som kan vara svårt 
att prata om. Du kanske vill prata om oro, mobbning, 
kärlek, skolan, kompisar, sex och samlevnad, familjen, 
preventivmedel, alkohol, droger eller graviditet. På 
ungdomsmottagningen arbetar barnmorskor och kurator.

Drop in tisdagar 15.00–17.00 

Kontakt 
Ruzanna Fjellheim 0555-432 69 
Helena Aasberg 0555-432 29  
Susanne Havenström 070-285 43 22 (kurator)

NYHET PÅ FAMILJECENTRALEN 
FÖRÄLDRATRÄFFAR
Vi erbjuder tematräffar under graviditet och barnets 
första år samt babymassage.

Datum för tematräffar hittar du på  
grums.se/familjecentralengrums

stöd och omsorg
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informationekonomi

VISION  
2030 
Genom en skola i framkant,  
framgångsrika företagare  
och nya bostäder  
bygger vi hållbara broar  
till framtiden

FÖR ATT PÅ ETT TYDLIGT SÄTT beskriva  
kommunfullmäktiges viljeinriktning, används  
målstyrning. Samtliga verksamhetsmål och konkreta 
mål har den karaktären att de olika sektorerna och 
staben kan arbeta inom sitt område för att uppnå 
dem. Förutom verksamhetsmålen, så finns det  
strategiska mål som är övergripande och som  
beskriver hur vi ska uppnå vår vision. 

En vision är en kortfattad beskrivning över önskvärt 
framtida tillstånd. Kommunens vision fram till år 
2030 är:

VI HAR NYA ÖVERGRIPANDE MÅL och de 
kommande åren kommer vi gemensamt att jobba mot 
följande mål:

• En attraktiv och jämställd kommun

• God service till medborgarna

• En trygg kommun att leva och bo i

DE FINANSIELLA MÅLEN ska visa kommunens  
ambitionsnivå med den finansiella utvecklingen:

• Resultatnivån ska vara minst 2,5 % av skatter och  
  statsbidrag.

• Den totala skuldbördan, inklusive ansvars- 
  förbindelsen, ska minska med minst 2 miljoner       
  kronor årligen.

• Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.

• Soliditeten ska inte sjunka sett ur ett  
  femårsperspektiv.

SÅ NÅR VI VÅRA MÅL – VEM GÖR VAD?
Kommunallagen säger att varje kommun i sin budget, 
efter egna förutsättningar, ska fastställa mål för  
verksamheten samt finansiella mål med betydelse för 
god ekonomisk hushållning. 

God ekonomisk hushållning handlar ytterst om att utföra 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet för 
skattebetalarnas pengar. Mål är kommunfullmäktiges 
sätt att styra utvecklingen i kommunen och dess bolag. 

•  Kommunfullmäktiges roll är att besluta vad som  
   ska nås utifrån kommuninvånarnas perspektiv.

•  Kommunstyrelsens roll är att besluta vad som ska  
   göras

•  Verksamhetens roll är att bestämma hur det ska  
   göras

TA DEL AV KOMMUNENS 
BUDGET FÖR 2020 
    Budgeten är ett av de viktigaste styrinstrumenten i kommunen.  
Här redovisar de förtroendevalda vilka satsningar de vill genomföra  
i kommunen under året och vad det kommer att kosta. Budgeten innehåller  
även mål för verksamheterna och en ekonomisk plan för de kommande åren. 

UTDRAG UR: BUDGET 2020 SAMT PLAN 2021-2022 FOTO: ROLAND MAGNUSSON/MOSTPHOTOS
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ekonomi

År, tkr 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens nettokostnader -529 552  -551 485 -555 923 -571 056

Skatteintäkter 405 501 417 663 428 244 441 294

Statsbidrag 140 528 149 082 148 887 150 770
Finansnetto -5 000 -4 000 -6 500 -6 500
Årets resultat 11 477 11 260 14 708 14 508
Nettokostnadsandel 94 94 93 93
Resultatandel i % av skatt och  
statsbidrag 2,1 2,0 2,5 2,5

Benämning, tkr Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Samhällsbyggnad            16 935              16 400               11 900    
Barn och utbildning             1 270                  500                  500    
Socialtjänst               500                  500                  500    
Summa investeringar               18 705                  17 400                  12 900    

BUDGETDOKUMENTET I SIN HELHET hittar du 
på grums.se. Här kan du läsa hur kommunens medel 
fördelas ut till de olika verksamheterna i form av  
budgetramar. Du kan också läsa om kommunens  
planeringsförutsättningar och om de omvärldsanalyser 
som har gjorts. 

I DE SENASTE PROGNOSERNA från Sveriges  
Kommuner och Regioner (SKR), går Sverige från  
en högkonjunktur till en normalkonjunktur. Denna  
normalkonjunktur ser dessutom ut att kunna vika ner 
mot en mild lågkonjunktur under slutet av 2020. 

År 2021 ser SKR som ett övergångsår med svag kon-
junktur men med en förväntad återgång i balans 2022. 
Dessa förutsättningar gör att Grums kommun och 
andra kommuner nu får det tuffare ekonomiskt. 

VI HAR IDENTIFIERAT VILKA UTMANINGAR  
OCH MÖJLIGHETER som detta innebär för  
kommunen. En stor utmaning som vi står inför är den 
höga medelåldern i kommunen. I Grums har vi en  
medelålder på 44,9 år; motsvarande siffra för Sverige 
är 41,2 år. Vi har en hög medelålder på våra  
medarbetare vilket innebär att vi har stora  
pensionsavgångar framför oss.     

INVESTERINGSPLAN 2020–2022
Investeringsplanen visar kommunens kommande satsningar inom olika områden. Vilka verksamheter 
som ingår i de olika omårdena ser du i budgetdokumentet på grums.se.

RESULTATBUDGET /PLAN 2020–2022

Fram till år 2025 pensioneras ungefär 200 av våra 
medarbetare, det i ett läge där det redan är svårt att 
rekrytera vissa yrkesgrupper.

VI HAR STORA MÖJLIGHETER eftersom Grums  
kommun har ett väldigt bra läge i regionen och 
goda kommunikationer. Kommunen ingår i en större 
arbetsmarknadsregion, vilket är en möjlighet för både 
invånare och företagare. Näringslivet utvecklas positivt 
och företag investerar och växer.

RESULTATPLANEN FÖR ÅREN 2020–2022 har  
beräknats utifrån ett resultatmål på 2,5 % av skatter och 
statsbidrag. Kommunfullmäktige beslutade  
däremot om ett tillfälligt avsteg för år 2020 med ett  
resultat på 2 % i stället.

SÅ FÖRDELAS VÅRA LÖPANDE KOSTNADER
Kommunens löpande kostnader, som till exempel löner, 
lokaler och material, fördelas i en driftbudget. Läs mer 
på grums.se.

SKATTER OCH STATSBIDRAG baseras på ett  
befolkningstal på 9 040 invånare under hela  
planperioden 2020–2022. Skattesatsen är  
beslutad att öka med 48 öre till 22,50 kronor. 
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kost och städ

VI SÖKER FAMILJEHEM
    Som familjehem tar du emot barn som 
av olika anledningar inte kan bo hemma. 
Barnet bor oftast hos dig en längre tid.

Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat 
hem än sitt egna kan ha olika orsaker. Det kan bland 
annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen 
eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till 
exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva 
ett nytt hem på grund sitt eget beteende, exempelvis 
kriminalitet. 

Anmäl ditt intresse
Jenny Larsson
Socialsekreterare 
0555-421 21/0555-422 82
Läs mer på mininsats.se

MER FRUKT OCH GRÖNT  
OCH MINDRE SVINN!
    Skolköket i Slottsbron samarbetar med 
Coop för att minska matsvinnet. 

När skolmåltiderna hade utbildning i klimatsmart  
matlagning gjordes en förfrågan till livsmedelsbutikerna 
om Slottsbrons skola kunde få ta hand om frukt och 
grönsaker som kasseras från butiken på grund av  
stötar, fläckar och andra ”skönhetsfel”. 

Coop erbjöd köket att hämta en kartong med frukt och 
grönt som sorterats bort. Efter utbildningsdagen har 
detta samarbete fortsatt och Slottsbrons skola hämtar 
regelbundet svinnlådan på Coop i Grums. Pia som 

arbetar i köket rensar bort det som är dåligt och kan 
sedan använda livsmedlen i sallader, smoothies och 
andra maträtter.

Svinnlådan har blivit mycket uppskattad av barn och 
personal i Slottsbron. Det gör att alla skolbarn, inte 
bara de som går på fritids, har tillgång till frukt varje 
dag. Ibland förekommer det även exotiska frukter som 
många inte smakat på förut. 

Detta samarbete ger en win-win-situation för alla. 
Matsvinnet minskar vilket är positivt för klimatet och 
ekonomin. Barnen har tillgång till frukt och lär sig att 
allt kan tas tillvara även om det inte är perfekt från 
början. Som tack för att skolan får hämta frukt ställde 
barnen upp och med luciatåg i butiken. Detta  
uppskattades av kunderna och personalen. 

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge  
barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en  
bra uppväxt. 

Individ- och familjeomsorgen har huvudansvaret för att 
barnet har det bra hos dig och att det får den hjälp det 
behöver. 
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ÄNTLIGEN ONSDAG!

Alla evenemang är gratis och börjar alltid  
klockan 18.00. Föranmälan till 0555-420 50. 

22 APRIL
 Farbror Grön – Odla där du är

Farbror Grön är egentligen två personer: Johannes 
Wätterbäck och Theres Lundén. Tillsammans driver 
de en blogg om odling, skriver böcker och lever som 
de lär; genom att odla där de kan odla och använda 
det de odlar. 

Johannes är en flitigt anlitad föreläsare och nu  
kommer han till Grums bibliotek med en föreläsning 
om odling på olika platser, till exempel på en balkong,  
i ett fönsterbräde, på en takterrass, i en pallkrage  
eller friland. 

Johannes och Theres har skrivit flera böcker om  
odling, bland annat Alla fingrar gröna som vunnit  
Måltidsakademins pris som Årets Köksträdgårdsbok 
2015 och uppföljaren Flera fingrar gröna 2019.

FÖR BARN OCH UNGA
Håll utkik på vår webb, sociala medier och i biblioteket. 
Under sportlovet har vi flera aktiviteter för  
barn och unga. 

Mer information kommer!

HÅLL UTKIK EFTER  
BIBLIOTEKETS EVENEMANG!
Facebook: Grums bibliotek
Instagram: @grumsbibliotek 
www.bibliotekvarmland.se 
www.grums.se/bibliotek

VÅREN 2020 
PÅ GRUMS BIBLIOTEK
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LILLA BIBLIOTEKET
Låna med en bokpåse och lämna tillbaka den inom två 
månader, på valfri plats där ”Lilla biblioteket” finns. Du kan 
även lämna påsen på Grums bibliotek. Vi finns på flera  
ställen i kommunen, håll utkik efter våra skyltar. 

Läs gärna vad påsen innehåller, de innehåller olika genrer.
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STRANDBIBBLAN
Under sommarmånaderna, om vädret tillåter, ger sig delar 
av Grums bibliotek ut. Tidigare har vi bland annat besökt 
Hasseldalen, Båtbussen, Värmskog och Billeruds GK. Vi 
har med böcker och tidskrifter som du får låna med dig 
hem. Håll utkik på våra sociala medier för att se vilka 
 delar av kommunen vi besöker i sommar.

HJÄLP MED SMARTPHONES, 
SURFPLATTOR OCH DATORER
Under våren kommer UF-företaget DL Datatjänst till  
biblioteket och hjälper dig med dina frågor om  
smartphones, surfplattor och datorer. Kom och träffa dem 
på biblioteket varje onsdag kl. 14.00–18.00 från 1 april till 
och med 20 maj. Ingen föranmälan. Alla frågor är välkomna!

GRUMSNOSTALGI
K-G Gustafsson visar bilder och berättar om 
gamla Grums och 1900-talets centrum.
När? 25 mars, klockan 18.00
Var? Grums bibliotek
Föreläsningen är gratis. Föranmälan till 0555-420 50  
eller biblioteket@grums.se

BOKCIRKEL FÖR VUXNA

Bokcirkelträffarna börjar klockan 17.00 på 
biblioteket. Vi träffas en gång i månaden, vår 
och höst. Diskussionsdatum för vår bokcirkel:

ONSDAG 8 APRIL
Styr din plog över de dödas ben  
av Olga Tokarczuk.  
(hämtas från och med 3 mars)

ONSDAG 6 MAJ 

K av Katarina Frostenson  
(hämtas från och med 6 april) 

Alla böcker som delas ut är pocketexemplar som  
du får behålla. De innehåller även diskussionsfrågor  
som du kan använda dig av medan du läser. 

Har du frågor eller förslag på vad du vill att vi ska ha för 
evenemang? Hör av dig till oss i lånedisken!
OBS! Det kan förekomma ändringar i programmet, så 
besök gärna våra sociala medier eller vår webbsida  
www.bibliotekvarmland.se för mer information.
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förening i fokus
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BERÄTTA LITE OM ER FÖRENING! 
Vår förening har sitt ursprung i Malsjö simsällskap  

som bildades 1935. Syftet med föreningen var då att  
“propagera för livräddning och simidrott”. 

Verksamheten bedrevs huvudsakligen vid Hasseldalen 
där man gjorde i ordning en badplats som var utrustad 
med trampolin, femtiometersbana och följebåt. Arbetet 
utfördes ideellt av medlemmarna. 

Medlemmarna byggde bryggor och hopptorn av virke 
som de tiggde ihop från traktens bönder. Hopptornet 
byggdes tio meter utanför bryggorna för att vara på den 
säkra sidan vad gäller olycksrisken. 

Man höll på med både tävlingssimning och  
simundervisning och särskilt omtalad var den så  
kallade ”Slottssimningen” där man simmade från Longs 
slott ner till badplatsen. Simundervisning bedrevs  
också vid Trulsen, Långsta och Lassehall. Verksamheten 
vid Hasseldalen bedrevs i samarbete med Hasseldalens 
barnkoloni. 

Föreningen kom att bedriva verksamhet mer och mer 
i Grums där badhuset invigdes i slutet av 60-talet. Där 
fanns professionella simlärare och man tyckte det var 
onödigt att ha simundervisning utomhus på annat håll. 
Namnet Malsjö Simsällskap fanns kvar fram till 1985 då 
det ombildades till Grums Simsällskap. Vi har än idag 
vår verksamhet i Grums bad- och sporthall.  

HUR MÅNGA MEDLEMMAR HAR NI?
Vi har cirka 160 medlemmar.

TEXT: MARIA KUMM FOTO: GRUMS KOMMUN

VILKA VERKSAMHETER HAR NI?
Vi bedriver simskola för barn från fyra års ålder. Vi 
erbjuder teknikträning för de som klarat av simskolans 
färdighetsnivåer. Vi har också tre grupper för barn och 
ungdomar som tränar och tävlar i simning samt en  
vuxengrupp som vänder sig till de som kan simma men 
vill fortsätta utveckla det som sin träningsform.  

VAD HAR NI PÅ GÅNG DENNA SÄSONG?
Som vanligt har vi simskola varje termin, det brukar 
vara cirka 70 till 80 barn som deltar. Under säsongen 
arrangeras det tävlingar av olika simföreningar  
i Värmland och angränsande län som vi deltar i. 

HUR BLIR MAN MEDLEM I GRUMS SIMSÄLLSKAP?
Du får gärna kontakta oss via e-post om du vill delta  
i någon av våra verksamheter, så får du veta hur du ska 
gå tillväga för att bli medlem. Om du vill att ditt barn ska 
delta i simskola, teknikgrupp eller träningsverksamhet 
så fyller du i en intresseanmälan via vår hemsida. Du 
kan vara medlem utan att delta i någon verksamhet, 
skicka mejl till oss så berättar vi hur du ska gå tillväga.

Kontakt
Grums simsällskaps webbplats: grumsss.se
Facebook: Grums simsällskap
Instagram: grumsss
E-post: grumssimsallskap@gmail.com

FÖRENING I FOKUS  
GRUMS SIMSÄLLSKAP 
    I varje nummer av Vårt Grums fokuserar vi lite extra på någon av våra många  
föreningar i kommunen. Nu har turen kommit till Grums simsällskap.
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vi jobbar för dig

TEXT OCH FOTO: MARIA KUMM 

PÅ SOLBERGSGATAN 
FINNS LSS FRITIDEN
    Maud Norberg är fritidsledare på LSS fritiden.  
Fritidsverksamheten är till för personer med  
utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd  
enligt lagen om stöd och service – LSS.

DU HAR VARIT FRITIDSLEDARE I GRUMS KOMMUN SEDAN  
SEPTEMBER 2018. VAR HAR DU ARBETAT TIDIGARE?

– Jag har arbetat i Grums kommun i 28 år, i kommunens LSS-grupp- 
bostäder. Jag har varit involverad i LSS fritidsverksamhet under en längre 
tid, så när min företrädare slutade så var det ett naturligt steg för mig att ta 
över den här verksamheten.

HUR TRIVS DU MED ATT VARA FRITIDSLEDARE?
– Jag trivs jättebra, det är ett roligt jobb! Det kan ibland kännas lite ensamt 

i arbetet med att planera och organisera olika aktiviteter. Jag samarbetar 
dock en del med personal på daglig verksamhet, de olika gruppbostäderna 
som finns samt FUB (intresseorganisation som arbetar för att barn,  
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv). 

BERÄTTA LITE OM LSS FRITIDEN!
– Det är en fritidsgård för personer med utvecklingsstörning, autism och 

autismliknande tillstånd enligt lagen om stöd och service - LSS. Vi erbjuder 
schemalagda aktiviteter och utgår mycket från målgruppens önskemål om 
aktiviteter. Syftet och målet med verksamheten är att allt som personer  
i samhället som inte har funktionsnedsättning kan ta del av vad gäller  
fritidsaktiviteter och kultur, ska även personer med funktionsnedsättning ha 
möjlighet att ta del av. 

Grums är en av få Värmlandskommuner som erbjuder fritidsverksamhet 
inom LSS. Vi har cirka 15 till 20 personer som deltar i någon av  
aktiviteterna, det brukar vara runt sex personer per aktivitet.   

Vad erbjuder ni för  
aktiviteter?
– Exempel på aktiviteter är mat-
lagningskurser, film- och spelkväl-
lar, påsk-, jul- och halloweenfester 
och så kallade länsdanser 
(danskvällar som sker i samar-
bete med FUB). Vi ordnar också 
utflykter i form av bland annat 
naturutflykter, bowling och att 
gå på hockeymatcher.  Det finns 
också möjlighet att ordna  
någon kurs med hjälp av  
studieförbundet ABF.

Ser du några utmaningar  
i verksamheten?
– Ja, det är att nå de så kallade 
”hemmasittarna”. De som av 
någon anledning inte tror sig vilja 
eller vågar vara med i fritidsverk-
samheten. En annan utmaning 
är bemanning av personal då en 
del personer behöver ha med sig 
en assistent vid sina fritidsakti-
viteter. Jag skulle gärna se att vi 
kunde utveckla verksamheten 
och öka personalstyrkan, för att 
lyckas få med ännu fler personer 
som skulle må bra av anpassade 
fritidsaktiviteter.

– För att nå ut till fler så har jag i 
stället åkt ut till gruppbostäderna 
och daglig verksamhet och sjungit 
och spelat gitarr. Det har varit 
mycket uppskattat och jag har 
sett mycket glädje hos de boen-
de. Då känner man att man har 
gjort någonting bra!

LSS fritiden hittar du på  
Solbergsgatan 12 B i Grums
På vår webbplats lägger vi regel-
bundet ut aktuella aktiviteter:  
grums.se/fritiden


