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leIf haraldsson (s)
kommunalråd

Grums kommun

Nya reseceNtrum  
är Nu iNvigt!
leIf haraldsson (s) - Kommunalråd

Drygt 200 persoNer var på plats för att se bussen klippa bandet vid 
invigningen av Grums nya resecentrum. Det var verkligen kul att se så många 
som tog chansen att komma på invigningen. 

ceNtrumkärNaN viD statioNsläNgaN i Grums har byggts om och 
fått ett helt nytt busstorg. Den nya perrongen har fem busshållplatser med 
väderskydd och trafikinformationstavlor. 

tillgäNglighet har varit ett av leDorDeN under utformningen, 
vilket bland annat har resulterat i markerade stråk i marken för att underlätta 
för synskadade. Det har dammat och dundrat ordentligt ett tag men nu är det 
äntligen klart och vilket lyft det blev för hela Grums centrum!

här på sveagataN passerar mellaN 3000 till 5000 bilar varje 
dag och en fredag under en löningshelg passerar cirka 9000 bilar. Därför är det 
fördelaktigt med den nya rondellen som portionerar ut trafiken och  
dämpar farten. Vi har även genomfört andra trafikåtgärder under hösten.  
Numer gäller 40 km/h genom Grums och Slottsbrons tätorter!

meD Det så vill jag öNska alla invånare, företagare och medarbetare  
en god jul och ett gott nytt år!
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näringsliv & tillväxt

text: anna-marIa JäGer  foto: anna svedlund

blomrIKet 
BlaND Blommor och BlaD

vi har träffat christina nyhlin som driver företaget blomriket i stationslängan i centrala  
Grums, för att höra mer om hur hon trivs som företagare i kommunen.  

Blomriket säljer blommor i olika former men även 
krukor, korgar, presentartiklar och gratulationskort. 
Christina Nyhlin som äger butiken berättar att  
uppdragen varierar från mer vanliga blomster- 
uppsättningar till bröllopsbuketter och begravnings- 
binderi i olika former. Arrangemang till babyshower är 
en populär nyhet som Blomriket gärna hjälper till med. 

När startaDe Du?
–Jag tog över företaget den första april i år och bytte 

namn på butiken till Blomriket. 

vaD är Det Bästa meD att vara  
egeN företagare?

–Det absolut bästa med att vara egen företagare är att 
jag får bestämma över min egen dag. Jag får sköta mig 
själv. Jag har världens bästa kunder som det är så roligt 
att träffa!

vaD är miNDre Bra meD att vara  
egeN företagare?

–Det som är tufft är ju att man blir så sårbar. Jag får ju 
exempelvis inte bli sjuk. 

hur är Det att Driva företag  
i grums kommuN?

–Det är kul och det är en härlig stämning samt bra 
sammanhållning bland företagarna. Vi hjälps åt för att 
det ska bli bra. Jag är med i det kvinnliga affärsnätverket 
Julianorna och försöker delta på deras träffar. Det är ett 
jättebra sätt för mig att få tips, råd och stöttning  
i frågor som rör mitt företagande.

hur tror Du att Blomriket ser ut  
om fem år?

–Om fem år vill jag att vi ska ha blivit större, med större 
sortiment. Jag vill också ha utökat med någon mer del.
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NÄRINGSLIVS

2018

GRUMS

näringslivsgala gala
GRUMS

text: anna-marIa JäGer  foto: anna svedlund

näringsliv & tillväxt

beHöVeR diTT  
föReTaG nyanSTälla?  
elleR SökeR dU  
SOMMaRjObbaRe?
15 februari 2018 anordnar vi 
en rekryterings- och sommar-
jobbsmässa i grums kommun 
i samarbete med  
arbetsförmedlingen.  

vill ditt företag vara med? 

Kontakta martin hildén  
på arbetsförmedlingen  
för att säkra en plats.:

010-488 07 39  
martin.hilden@ 
arbetsformedlingen.se

STaRTa OcH dRiVa  
föReTaG
funderar du på att starta företag?  
hör av dig till oss om du vill ha tips 
och råd eller vill bolla idéer.

vi hjälper dig att boka en  
kostnadsfri rådgivning.  
läs mer på grums.se. 

vi på tillväxtenheten arrangerar  
regelbundet starta eget-kurser. 
de hålls på svenska eller på enkel 
svenska med möjlighet till tolkning. 

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

anna-maria Jäger,  
utvecklingskoordinator 
0555-421 46

maria röhr,  
näringlivschef 
0555-420 54

freDag 9 mars  
Gruvan I Grums
affärsnätverket Julianorna, Grumsföretagarna i samverkan  
och Grums kommun välkomnar alla företagare i kommunen  
till 2018-års näringslivsgala på Gruvan i Grums. 

galakvälleN 
det blir en trerätters middag, underhållning samt prisutdelning  
av årets företagare, årets medarbetare, årets unga företagare 
och årets arbetsplats. 

aNmälaN och pris 
anmälan senast fredag 3 mars till:
maria.rohr@grums.se eller anna-maria.jager@grums.se 
begränsat antal platser. Pris: 650 kr per person som faktureras. 

NomiNera, NomiNera, NomiNera! 
du har möjlighet att nominera mellan 1 december och 31 januari.  
nominera på grums.se. årets företagare i Grums kommun utses  
i samverkan mellan företagarna Karlstad-hammarö-Grums och 
Grums kommun.

den/de som blir utsedda 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 även nominera till årets unga företagare, årets  
arbetsplats och årets medarbetare. Kriterier hittar du på  
www.grums.se.

företaGsevent

boka datum redan nu för:

stort grattis  
sliperiet i Borgvik!
stort grattis önskar vi  
oscar magnusson och sliperiet  
till årets turismpris i värmland! 

www.grums.se/gala 
#grumsnäringslivsgala
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barn & utbildning

text och  foto: anna svedlund

från och med augusti i år har alla elever på de kommunala skolorna i Grums kommun fått en 
egen dator. totalt finns nu 111 Pc-datorer och 736 chromebooks. en chromebook är billigare 

än en Pc och hela projektet finansieras inom befintlig budget där Pc-datorer har ersatts 
med chromebooks. datorn är ett läromedel som används i alla ämnen där det är möjligt.

alla elever  
har fått egeN Dator

DeN Nya NatioNella digitaliseringsstrategin för 
skolvärlden anger att alla elever ska få en digital  
kompetens som en naturlig del i sitt lärande.

–Den digitala satsningen är något som skolan i Grums 
kommun arbetat med i flera år. Syftet är att främja 
skolutvecklingen och förbereda eleverna för framtiden 
på ett så bra sätt som möjligt, säger Göran Gustafsson 
IT-strateg på Grums kommun. 

eN goD framtiDsBereDskap och en digital 
kompetens är något som vi vill skicka med våra elever. 
Vi verkar även för att vara en likvärdig och demokratisk 
skola där alla har samma chans. På så vis får vi en bättre 
måluppfyllelse kring lärandet.

–För två och ett halvt år sedan gjorde vi en  
behovsanalys i skolan och förskolan, berättar Göran.  
Utifrån den har vi tagit fram en strategi och vi jobbar hela 
tiden mot olika mål. Bland lärarna sprids de nyvunna 
kunskaperna i verksamheten genom att vi har träffar, 

temadagar och tillämpar kollegialt lärande mellan lärarna. 
Jättestenskolan var först ut med digitala läromedel.

seDaN eN tiD tillBaka fiNNs Det trådlösa nätverk 
i alla kommunala skolor i Grums kommun. 

–Det har varit en stor framgång till den ”dela-kultur” 
som vi försöker jobba med att få till. Där ska exempel-
vis en vikarie enkelt kunna komma åt lektionsmaterial, 
säger Göran. Vi upplever en positiv inställning bland 
lärarna. Många är nyfikna och ser nya möjligheter. 

eleverNa är NöjDa
–Jag gillar datorerna. De är lätta att jobba med och de 

gör det lättare att hålla ordning på alla uppgifter. Det är 
även roligare att göra läxorna, säger Julia Andersson som 
går i åttonde klass på Jättestenskolan.

–Jag har bättre koll och allt finns i datorn. Det blir inte 
lika rörigt som med alla papper, säger Dennis Sundin 
som går i sjätte klass på Jättestenskolan.
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text och  foto: anna svedlund

ta det lugnt i trafiken
område Gata Informerar 

SänkTa HaSTiGHeTeR i GRUMS OcH SlOTTSbROn

för att höja trafiksäkerheten sänks den generella hastigheten  
i grums och slottsbrons tätorter från 50 km/h till 40 km/h.  
vid skolor i tätorterna sänks den till 30 km/h. De nya  
hastighetsgränserna började gälla 1 november 2017.

beslut om en hastighetsplan togs av kommunfullmäktige under  
hösten 2016. det innebär att den generella hastigheten i Grums  
och slottsbrons tätorter sänks enligt följande:

•	 i Grums och slottsbrons tätorter från 50 km/h till 40 km/h.

•	 vid Jättestenskolan, södra skolan och slottsbrons skola till 30 km/h.

en viktig väg till en säker tätortstrafik är att anpassa hastigheterna  
efter vad människokroppen tål. rätt hastighet utifrån gatans  
standard minskar antalet olyckor i trafiken och är avgörande för  
trafiksäkerheten. hastighetssänkningar har också positiva följd- 
effekter, som minskat buller och färre vibrationer samt trivsammare 
och mer attraktiva gaturum. underlag för beslutet är dokumentet  
rätt fart i Grums och slottsbrons tätorter som utgår från handboken  
rätt fart i staden (sKl och trafikverket).

näringsliv & jobbförening i fokus

hso grums har 
Bytt NamN till  
fuNktioNsrätt
text och foto: anna svedlund

DeN 1 oktoBer bytte HSO Grums 
namn till Funktionsrätt Grums. 
Namnbytet grundar sig i att  
riksorganisationen Handikapp- 
förbunden bytte namn till  
Funktionsrätt Sverige, den 18 maj i år.

–Begreppet funktionsrätt ska 
kunna definieras som rätten till 
full delaktighet för en person med 
funktionsnedsättning. Det ska vara 
möjligt att delta på lika villkor  
utifrån mänskliga rättigheter, säger 
Bo Tegestam, ordförande för  
Funktionsrätt Grums.

fuNktioNsNeDsättNiNg 
beskrivs som nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktions-
förmåga hos en person. 

fuNktioNshiNDer beskrivs som 
den begränsning som en funktions-
nedsättning innebär för en person  
i relation till omgivningen.

varje mäNNiska har rätt till 
självbestämmande och full  
delaktighet i samhällslivet. Det  
grundar sig på mänskliga rättigheter. 
De förtydligas i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med  
funktionsnedsättning. Denna rätt 
ryms inom det nya begreppet  
funktionsrätt: en person med  
funktionsnedsättning har rätt till 
självbestämmande och full delaktig-
het. Fokus flyttas från hinder till ett 
samhälle som tar hänsyn till alla.

inTeRakTiVa kaRTOR pÅ GRUMS.Se

Nu har gis-funktionen på grums kommun  
lanserat olika interaktiva kartor!

du hittar dem på grums.se och de fungerar både i mobilen  
och datorn. Kartorna riktar sig till både invånare och besökare  
och innehåller information och bilder.
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vi jobbar för dig

grums BaD och sport 
firar 50 år
I år är det 50 år sedan Grums bad- och sporthall invigdes. 
varje år gästar cirka 40 000 besökare hallen för att bada 
eller träna. På Grums bad- och sporthall arbetar  
sex anställda med varierande arbetsuppgifter – allt från  
att ta emot gästerna i receptionen till att vara badvakter 
inne i simhallen. 

text och foto: helena KallIn

fakTaRUTa
temPeraturer, vattenmänGd 
och dJuP

•	 Lilla bassängen:  
34 grader 
40 000 liter vatten 
70 till 90 centimeter djup 

•	 Stora bassängen:  
27,5 grader 
400 000 liter vatten 
1,20 meter och 3,60 meter djup

•	 Bubbelpoolen: 38 grader

•	 Lufttemperatur:  
stora bassängen 28-30 grader, lilla 
bassängen 36 graderVi är ett sammansvetsat och bra gäng tycker Kathrin, Cicci, Irene, Anna, Pia som är 1:e  

badmästare och Christina som alla arbetar tillsammans på Grums bad- och sporthall. 

i simhalleN har De aNställDa simundervisning 
varannan vecka med samtliga skolelever i Grums  
kommun – från förskoleklass upp till femte klass. 

–Målet är att alla barn ska kunna simma 200 meter, 
varav 50 meter ryggsim innan de börjar i femte klass, 

säger Pia som är 1:e badmästare. 
–Det bästa med yrket är att man får träffa så många 

olika människor, säger Christina, som har arbetat på 
Grums bad- och sporthall i 39 år.

i sporthalleN bedriver Jättestenskolan idrotts- 
undervisning för eleverna hela dagarna. Under  
vardagskvällarna är hallen fullbokad av lokala föreningar 
fram till så sent som klockan 23. Även på helgerna är  
det mycket aktivitet i sporthallen i form av matcher, 
cuper och idrottsläger.  

i år firar Grums bad- och sporthall 50 år och det har ut-
över tårtkalas firats genom en mängd aktiviteter under året.

–Vi hade exempelvis barnbio i stora bassängen och 
bjöd på ostbågar. Det var väldigt populärt, säger Irene. 

–I december kommer vi att fira genom att ha  
vattengympa med livemusik, säger Anna som leder ett 
av de regelbundna vattengympapassen. 

sporthalleN har fått en ansiktslyftning i år i form 
av nymålade väggar, slipade bänkar och LED-belysning. 

–Dessutom har två av omklädningsrummen grov- 
renoverats och de andra omklädningsrummen ska  
renoveras i april. Även omklädningsrummen i simhallen 
har renoverats. Vi är glada över att man har satsat på 
bad- och sporthallen, säger Pia. 

artscape är eN aNNaN uppskattad ansiktslyftning 
och fasaden pryds numera av två målningar gjorda av 
konstnären Super G. 

–Det är väldigt uppskattat och det har blivit lite mer  
trafik här utanför sedan vi fick målningarna, säger Pia.

vi jobbar för dig!

Grums bad- och sporthall invigdes 1967.
varje år gästar 40 000 besökare hallen 
för att bada eller träna. högsäsongen  
pågår under februari till april samt  
oktober till november. 

20 år efter invigningen, 1987, bröt en stor 
brand ut på bad- och sporthallen. den 
troliga brandorsaken var ett elfel och 
branden orsakade stora rökskador som 
krävde omfattande renoveringar. 

Grums bad- och sporthall var ett av de 
första badhusen i sverige om att ha en 
bubbelpool.

I Grums bad- och sporthall hålls ett 
flertal träningspass i veckan – allt från 
vattengympa till spinning, boxning samt 
lyft- och cirkelträning. 


