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HALLÅ DÄR!
Du har väl inte missat att Grums kommun finns på 
sociala medier? Det är redan många som följer och 
interagerar med oss – varmt välkommen du också!

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

       Instagram: 
• grums_kommun
• grumsbibliotek
• grumsbadsport
• grumsfritidsgard
• grumsaldreomsorg
• skolrestaurangenjattegrytan
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MALIN HAGSTRÖM
kommunalråd (S) 
Grums kommun

TURISTA PÅ HEMMAPLAN I SOMMAR
Nu är snart sommaren här. Vi njuter av sol, värme och grönska.  
Vi gläntar på dörren till sommarlov och semestertider.

Du behöver inte åka långt för att uppleva både fantastisk natur  
och kultur. Vill du ha en bit mat eller fika finns det flera sommarpärlor  
att stanna till på runt om i hela kommunen.  

I det här numret kommer du att hitta massa saker att göra i vår egen  
kommun och och även läsa lite mer om Liljedal som är vår ort i fokus. 

Personligen är sommaren min absoluta favorittid på året. Jag älskar  
att bo i en kommun där det är nära till sjön och vi har inte bara  
Vänern att njuta av. Tänk att få sitta på stranden eller en berghäll,  
känna solens strålar mot kinden och se när det glittrar i vattnet  
eller läsa en bra bok. Lyssna på barnskratt och fågelkvitter.

Att på sommarkvällen grilla eller göra en god sallad och umgås  
med nära och kära i skenet av kvällssolen eller spela spel när regn  
och åska viner utanför fönstret. Finns ingen årstid som kan mäta  
sig med sommaren, även om man inte har semester så ger den energi.  
Man träffar så mycket människor som man inte träffar annars och  
det blir mycket spontana samtal.

Hoppas ni hittar något mysigt att göra i kommunen och bjud gärna  
med nära och kära för att få uppleva sommaren i Grums kommun.

Jag vill tacka alla medarbetare för den fantastiska insats som ni gör  
och samtidigt önska alla medarbetare, invånare, företagare, föreningar 
och besökare en fantastisk sommar!
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näringsliv

VAD VAR DET SOM GJORDE ATT DU VALDE 
ATT STARTA EGET FÖRETAG?

– Jag har alltid haft ett stort intresse för inredning och 
nu när mina barn blivit vuxna kände jag att det var dags 
att förverkliga min hobby. Därför valde jag att starta 
eget företag främst för att jobba med min hobby men 
även för att bevisa för mig själv att jag kan driva ett 
eget företag.

VAD HAR DU FÖR SORTIMENT I BUTIKEN?
– I min butik kommer jag att sälja ett väldigt varierat 

sortiment: taklampor, vägglampor, ljuslyktor och massa 
mer spännande saker. 
 

Min Butik & Interiör  
öppnar på Valnäs Gård!
Linda Karlsson har alltid gillat inredning och haft ett intresse för färg 
och form. Nu hälsar Linda alla kunder välkomna till sin alldeles egna 
butik på Valnäs Gård ute på Billeruds Golfklubb.  

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER
FOTO: STEFAN VÄNERSAND, ANNA-MARIA JÄGER

VAD SER DU MEST FRAM EMOT MED ATT 
VARA EGEN FÖRETAGARE? 

– Jag ser verkligen fram emot att träffa alla människor 
samt att kunna få jobba med min hobby. 

VILKA ÖPPETTIDER KOMMER DU ATT HA  
I BUTIKEN I SOMMAR?? 

– Jag kommer att ha öppet vecka 27 och vecka 30 
måndag till söndag klockan 11.00–15.00 samt helger 
klockan 11.00–15.00. Det kommer säkert att bli någon 
dag hit och dit också beroende på vilka aktiviteter som 
är runt om samt önskemål från mina kunder. Vi kommer 
hela tiden att uppdatera våra öppettider kontinuerligt 
på Instagram och Facebook, så följ oss gärna där!
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VAD REKOMMENDERAR DU KUNDERNA ATT 
BESÖKA MER HÄR RUNT OMKRING?

– Jag rekommenderar starkt att man ska passa på att 
besöka Sjöskafferiet för en mycket trevlig lunch eller 
fika. Samt prova på golfsimulatorn som är perfekt en 
regnig sommardag.

Vi vill samtidigt passa på att tipsa om en annan helt  
nystartad aktivitet här på Valnäs Gård, nämligen 
Golfskoj på Billeruds Golfklubb. Till golfskoj är alla barn 
upp till 9 år oavsett nivå välkomna och ingen utrustning 
behövs. Vi kommer att leka, lära oss att spela golf och 
under säsongen kommer massor med överraskningar! 

Det vi strävar efter är att alla ska ha kul, kanske få lite 
nya kompisar och lära sig att spela golf. Gå gärna in på 
Billeruds Golfklubb – Golfskoj på Facebook för mer 
information!

Vi önskar Linda stort lycka till med butiken!

NOMINERA TILL  
ÅRETS FÖRETAGSPRISER
Nu kan du nominera till 2022 års företagspriser  
i Grums kommun. Du har möjlighet att nominera  
mellan 1 juni och 15 augusti. Priserna kommer att 
delas ut på Företagsrocken i Segmon 18 november.

Nominera i följande kategorier:

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 den åtråvärda titeln Årets företagare i Värmland.
Den som vinner ska uppfylla de kriterier som anges 
på grums.se.

Årets inspiratör 
Har du en kollega eller medarbetare som är en riktig  
inspiratör på din arbetsplats? Som sprider vi-känsla 
och är stolt över att bo och/eller arbeta i Grums 
kommun. Som gör det lilla extra för näringslivet  
i Grums kommun? 

Årets serviceföretag 
Arbetar du på ett företag som ger service  
i världsklass i vår kommun? Eller är du kund som blir 
bemött i toppklass av ett företag? Nominera och 
motivera varför just det företaget du vill nominera 
ska vinna. I den här kategorin kan både anställda 
och kunder nominera. Det krävs för övrigt minst fem 
nominerade i en kategori för att den ska gå vidare till 
jurybedömning.

Årets unga företagare 
Vinnaren i kategorin Årets unga företagare ska äga 
och driva ett eget företag, vara en god förebild samt 
ha drivit företag en tid för att uppvisa stabilitet och 
potential. Företagaren i fråga får inte vara äldre än 
35 år. Var gärna lite extra utförlig när du beskriver 
just ”din” vinnare och berättar varför du nominerar 
personen i fråga – ett bra underlag underlättar alltid 
juryarbetet.

2022
Vem blir årets 

företagare?
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Liljedal

TEXT: LASSE HÖGBERG, ANNA SVEDLUND
FOTO: ANNA SVEDLUND, ØYVIND LUND

En skärgårdsidyll 
vid Vänerns strand
Liljedal står inför en spännande utveckling av boende- och  
besöksmiljön, där nya småföretag etableras till gagn för såväl  
ortsbor som den växande skaran av besökare. 

LILJEDAL
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En skärgårdsidyll 
vid Vänerns strand
Liljedal står inför en spännande utveckling av boende- och  
besöksmiljön, där nya småföretag etableras till gagn för såväl  
ortsbor som den växande skaran av besökare. 

FAKTA OM LILJEDAL
Liljedal ligger vid en vik av Vänern, cirka tio  
kilometer söder om Grums. Här bor ett hundratal 
personer i en lugn skärgårdsmiljö, en idyll, som 
lever upp lite extra på sommaren, med glasscafé, 
kompletteringsbutik och gästhamn. Cykelleden 
Vänerleden går igenom Liljedal och vid Buda 
strand kan du påbörja en vandring på  
Kycklingleden.

Här fanns en gång Skandinaviens största  
buteljglasbruk. Liljedals glasbruk var igång mellan 
år 1781 och 1917. Idag finns det inte många spår 
kvar efter glasbruket, bara grundmurar,  
en minnessten och ett glasbruksmuseum  
i Liljedals hembygdsgård.

LÄS MER
På grums.se/liljedal  
hittar du en interaktiv  
infokarta över Liljedal  
med vackra foton  
från orten.

DET ÄR I LILJEDAL DET HÄNDER
– Det är något visst med Liljedal, ett ortsnamn  

som klingar och lockar. Och många delar den  
uppfattningen med mig, berättar Lasse Högberg  
som är Liljedalsbo sedan tjugo år tillbaka. 

Liljedal är en plats fylld med historiska minnen och 
berättelser från glasbrukstiden, ömt vårdade av en 
ambitiös hembygdsförening. På senare tid har även 
naturen i omgivningarna upptäckts, inte minst av 
besökande för att vandra populära Kycklingleden. 
Musiken och skratten från det välbesökta  
midsommarevenemanget vid båthamnen skapar 
glädje och minnen och blir en del av platsens  
identitet i nya berättelser.

Liljedal står inför en  
spännande utveckling av  
boende- och besöksmiljön

Den 3 juni invigs cykelleden Vänerleden, som går  
genom Liljedal och det blir starten på en sommar 
med många musikevenemang, midsommarfirande, 
allsång och utomhusbio. På midsommarafton är det 
även kartsläpp för Hittaut Liljedal och senare i höst, 
11 september, arrangerar OK Älgen motionsloppet 
Liljedals Memorial som går längs Kycklingleden.

Det bästa med Liljedal är enligt Lasse närheten till 
allt som den fantastiska naturen kan erbjuda. Men 
också kulturen – arvet – från fornlämningar till  
glasbruksmiljö. Och nu en fortsatt utveckling, en 
ström av nya idéer som genomsyrar byn i en önskan 
om ett hållbart och levande samhälle för bofasta och 
besökare.

NY FÖRENING PÅ ORTEN
Och så har det fötts en ny förening, Liljedals  
Framtid & Engagemang (LiFE) som syftar till att  
i bred samverkan utifrån lokala förutsättningar skapa 
positiva möjligheter till utveckling av orten med sikte 
på framtiden. Första projektet för föreningen blir att 
förbinda hamnen med Kycklingleden via en natur- 
och kulturstig, Buholmsleden. Det är i Liljedal det 
händer!

Kontaktuppgifter  
Liljedals Framtid & Engagemang (LiFE)
Conny Gunnarsson, ordförande 
conny.gunnarsson@gmail.com

Lasse Högberg 
lassemedia@gmail.com

Fredrik Lindén 
linden@salesmarketing.se
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sommar 2022

Unna dig upplevelser  
på hemmaplan i sommar!
Hann du testa alla smarrigheter hos Glassbruket i somras?  
Har du vandrat vandringslederna eller badat på alla fina badplatser? 
Om inte, så är det verkligen på tiden. Unna dig upplevelser  
i Grums kommun i sommar, trevlig tur!

Mer tips hittar du på: grums.se/turism

SOMMAR 2022 TEXT: ANNA-MARIA JÄGER
FOTO: STEFAN VÄNERSAND, 
ROGER BORGELID, , ØYVIND 
LUND, TOMMY PEDERSEN
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NYTT FÖR I ÅR!

I år får vi testa nyheter som 
räktacos hos 10-årsjubilerande 
Värmskogs café, golfsimulator på 
Billeruds golfklubb, bo på husbåt  
i Liljedal, köpa fika eller mat hos 
Restaurangvagnen i Borgvik eller 
en gofika i Hasseldalen.  

Hasseldalens badplats har  
i år utrustats med en ramp för 
lättare tillgång till bad.

Båtbussturen har utökats med ett 
stopp i Vålberg (Sjösala) och en 
annan nyhet är att du kan ladda 
ner appen Hi-Story och få en 
guidad tur. 

Eller varför inte cykla Vänerleden 
eller Unionsleden?

BORGVIK
I Borgvik finns en fantastisk  
kulturmiljö med slaggstenshus 
och en vacker hyttruin. Här bor 
Oscar Magnusson i Sven-Ingvars.

Bokskogsslingan och  
Lövåsslingan – promenera i en  
av Sveriges nordligaste bokskogar.

Borgviks Antik & Kuriosa – en 
antikaffär med fokus på inredning 
och design.

Sliperiet i Borgvik – mat och 
konst i vacker miljö.

Galleri & ateljé Hampus Karlsson 
– granne med Sliperiet hittar du 
konst med graffiti som bas.

Kungskvarnen – restaurang och 
hotellanläggning vid hyttruinen.

Skans 113 – skansen är utpekad 
som riksintresse inom kulturmiljö.

Hamnen i Borgvik – café vid  
sjökanten.

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

Värmskogs Café – vid Värmelns 
strand hittar du bland annat de  
klassiska räkmackorna.

Värmskogs Servicepunkt  
& Outlet  – shopping, mat  
och fika vid Liljenäs.

Värmskogs vandrarhem – mysigt 
boende i de gamla kyrkstugorna  
i vackra Värmskog.

LM Ericssons minnesgård – 
rikskänd sevärdhet i Värmskog.

Johans Diversehandel – loppis och 
antikt i Krokseruds skola.

Värmskogs lanthandel –  
livsmedelsbutik i Degerbyn

Stentorget i Norra näs – 
klapperstensfält som är ett  
10 000 år gammalt  
naturminnesmärke.

Silvergruvan i Vegerbol – gruva 
från 1800-talet.

Silverleden – vandringsled förbi  
LM Ericssons minnesgård.

SEGMON/LILJEDAL
I Segmons Folkets park hittar du ett 
av de sju konstverk som finns  
i kommunen, till minne av  
Sven-Erik Magnusson. 

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.

Glassbruket – ät glass i hamnen.

24Food – handla mat med app.

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.

Valnäs gård – golfbana (Billeruds 
Golfklubb), restaurang Sjöskafferiet 
och inredningsbutik.

Ankans Café och Bistro samt  
Rost & Rustik – fika och inredning  
i Segmons gamla skola.

Kycklingleden – en Värmlandsled  
med fantastisk utsikt i vackra Buda.

GRUMS/LÅNGSTA
Båtbuss – från småbåtshamnen i 
Grums kan du ta båtbussen, linje 98.

Mimmi Design – i Pikenberg hittar 
du konstnärliga kläder av lin.
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GLASSBRUKET I LILJEDAL
Hos Glassbruket i Liljedal finns det glass för alla 
smaker. Ett perfekt stopp om du har vandrat  
Kycklingleden, är ute med husbil, cykel eller båt,  
har paddlat kajak eller bara är riktigt sugen på en  
svalkande glass i sommarsolen. 

Bakom disken möts du av Klara eller Ebba Nilsson 
som driver Glassbruket eller deras kompisar Nelly, 
Matilda och Matilda som också arbetar i glasscafét. 
Tjejerna premiäröppnade på midsommarafton 2021 
och första sommaren blev jättelyckad!

Hur fick ni idén till företaget? 
– Vi fick ett bra tips från några vänner som tyckte 

att vi skulle starta ett glasscafé i Liljedal. Efter den 
dagen kunde vi inte släppa tanken! Så efter en hel 
del planerande och förberedelser så byggdes  
Glassbruket vid Liljedals hamn. Att också få  
möjlighet att starta ett glasscafé i just Liljedal som 
ligger fint vid Vänerns strand kändes unikt. 

Vad var det bästa med den första sommaren?
– Vi har dels fått inblick i hur det är att driva ett 

eget företag och även blivit ett riktigt bra gäng som 
jobbar jättebra tillsammans. Vi kompletterar  
varandra bra och skapar tillsammans en trivsam  
arbetsplats i en mysig miljö. Dessutom har vi lärt 
känna nya människor, som precis som vi, älskar glass. 

Vad erbjuder ni och har ni några nyheter i år?
– Utöver glass erbjuder vi topping, dricka och kaffe 

från Löfbergs. Pannacotta är säsongens nya smak!  
Vi har öppet på helgerna klockan 11.00–19.00 fram 
till midsommar. Efter midsommar har vi öppet alla 
dagar i veckan fram till mitten av augusti. Därefter 
har vi öppet på helgerna till och med 28 augusti. 
Varmt välkommen till Glassbruket!

BUDA GÅRD I LILJEDAL
Karin Forsling och Lasse Högberg på Buda Gård  
erbjuder boende i vacker herrgårdsmiljö. Gården ligger 
granne med Buda badplats och Kycklingleden med 
fantastisk Vänerutsikt. På gården hyr de ut boenden, 
allt ifrån den enklare Drängstugan med två bäddar till 
Östra Flygeln med sina sex bäddar. 

Vad händer på Buda gård i sommar?
– I sommar blir det premiär för ”Musik & Kultur på 

Buda Gård” där vi arrangerar fem sommarkvällar i  
trädgården med artister från olika genrer. Vi vill dela 
med oss av musik som ligger oss varmt om hjärtat, 
säger Lasse. Först ut den 18 juni är det dags för  
Värmlandspop med Tomas Rimeika Karlsson och  
musikkvällarna avslutas den 19 augusti med  
Anders F Rönnblom trio. 

Karin och Lasse har vana av att driva musikevenemang 
och var tidigare upphovsmakare och arrangörer till 
Folk & Rockfestivalen i Segmon i tätt samarbete med 
Segmobygdens alla krafter. Festivalen lockade  
tusentals människor under tio år med artister som  
Mikael Wiehe, Nationalteatern, First Aid Kit,  
Sven-Ingvars och Anders F Rönnblom. 

– Sommarkvällarna på Buda blir däremot en mer  
avslappnad tillställning med mysfaktor, säger Karin.

Vad rekommenderar ni era besökare  
att göra mer i Liljedal?

– Vi rekommenderar ett besök i hamnen. Spana in  
glasbruksmuseet i hembygdsgården, njut av en smarrig 
glass hos tjejerna på Glassbruket, shoppa något gott 
hos 24Food eller bara sitt på bryggan en stund och 
doppa tårna i Vänern – det är livskvalité det! Biljetter 
till musikkvällarna och bokning av stugorna hanteras via  
budagard@gmail.com. Varmt välkommen till Buda gård!

FOTO: STEFAN VÄNERSAND, GLASSBRUKET FOTO: BUDA GÅRD
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24FOOD LILJEDAL OCH  
RANSUNDETS HANDEL & FRITID
Marie Andén och Stefan Axelsson driver 24Food  
i Liljedal och Ransundets Handel och Fritid.

Hur kom det sig att ni startade verksamhet  
i just Liljedal?

– Vi flyttade till Liljedal 2020 och såg behovet av en 
lanthandel och ökad lokal service för boende och  
besökare i Liljedal. Det landade i den obemannade  
livsmedelsbutiken 24FOOD, kajak- och SUP-uthyrning 
samt uthyrning av Skepparstugan.

Vad var det bästa med första sommaren?
– Möten med kunder som bor i Liljedal med omnejd 

samt alla trevliga gäster från när och fjärran. Det har 
också varit roligt att samarbeta med Glassbruket och 
Husbåten, som också har verksamhet i hamnen, och 
tillsammans driva en fortsatt utveckling av Liljedal.

Vad har varit extra utmanande?    
– Vi behöver fler kunder från närområdet som handlar 

i 24FOOD-butiken för att kunna utveckla servicen.          

Har ni några nyheter inför årets säsong?
– Vi ser fantastiska möjligheter att utveckla Liljedal 

dels för boende och dels som besöksmål, därför utökar 
vi med fler kajaker, SUP:ar och en eka i år. Det kommer 
också finnas cyklar att hyra och cykelkartor för fina 
turer i närområdet. 24FOOD har utökat sortimentet till 
600 artiklar och vi kan erbjuda produkter från lokala 
leverantörer. I butiken finns också ”Lilla Biblioteket” 
med färdiga bokpåsar att låna. I hamnen kommer vi  
som har verksamhet att ordna med allsång samt  
utomhusbio i sommar. Det kommer hända något  
i sommar varje onsdag mellan 29 juni och 10 augusti.

Varmt välkommen till 24Food och Ransundet! 

NYHETER I SÅGTORP I SOMMAR
Från och med i år utökas interiörbutiken Rost & 
Rustik och de flyttar upp till övervåningen i Sågtorps 
gamla skola. Ägarna Ingrid Pettersson och Mariana 
Skoglund berättar mer. 

Hur trivs ni i de nya lokalerna?
– Vi trivs jättebra! Lokalen är ljus, öppen och  

välkomnande och vi kan på ett enklare sätt  
presentera vår inredning för våra kunder. 

Vad är er stil?
– Vi gillar rostig och rustik inredning i kombination 

med naturens material. Vi vill att det skall finnas ett 
brett utbud av stora och små saker som ihop bildar 
en helhet och välkomnande atmosfär i vår lilla butik. 

Hur kommer ni ha öppet i sommar?    
– Våra öppettider är de samma som för Ankans 

Café och Bistro så följ oss gärna på Facebook och 
Instagram. Öppettiderna varierar under säsongen 
men håll ögonen öppna. Vår webbshop är dock alltid 
öppen så besök oss gärna på: rostochrustik.com          

Vad händer mer i Sågtorps gamla skola i sommar?
– Här händer det många spännande saker för alla 

smaker. Vi har konstutställningar, musikkvällar,  
plantdag, Farmers market och förhoppningsvis även 
i år en julmarknad. I vår inredningsbutik kommer 
det alltid att fyllas på med nya varor, stora som små, 
så håll ögonen öppna. I Sågtorps gamla skola är det 
mycket aktivitet som våra kunder kan få uppleva. 
Men du är också alltid välkommen att landa i en  
fåtölj i vår trädgård tillsammans med en bok, en 
kopp kaffe eller i trevligt sällskap. Hos oss kan du ta 
det lugnt och njuta. Varmt välkommen till  
Sågtorps gamla skola och Rost & Rustik!

FOTO: 24FOOD LILJEDAL FOTO: ANNA-MARIA JÄGER
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Just nu är vi

9.078
kommuninvånare

GRUMSINITIVATIV
Dags att lämna in Grumsinitiativ! 
Har du kloka tankar, idéer eller 

förslag kring något som kan 
komma oss alla i Grums  

kommun till nytta? 
grums.se/grumsinitiativ

I korthet

HAR DU KOLL PÅ DIN  
ENERGIANVÄNDNING?
Till vår energi- och klimatrådgiv-
ning kan du vända dig för att få 
massor av användbara råd och 
tips om hur du kan minska din 
energianvändning och ta större 
klimat- och miljöhänsyn. 

Läs mer på: grums.se/energi

Trygg och säker
På vår webbplats  
grums.se/säkerhet har  
vi samlat information om  
säkerhet, trygghet, risker 
och vad Grums kommun gör 
vid en större olycka eller 
samhällskris. Under perioden  
13 juni till 14 augusti  har 
trygghetscenter stängt.

i korthet

ÅK BÅTBUSS I SOMMAR!

Ladda ned appen Hi-Story och 
ta del av en guidad båtbusstur 
från Hammarö till Borgvik.

Linje 98: Trafikeras fredag  
24 juni och lördag 25 juni samt 
onsdagar, fredagar och  
söndagar mellan 4 juli och 
 14 augusti. Båten tar upp till  
55 passagerare och utgår från  
Vålberg och kör via Gamla  
Slottsbron i Grums till Borgvik. 

Du kan boka resa hem från 
Borgvik med anropsstyrd  
trafik. Den anropsstyrda  
trafiken går från Borgvik  
klockan 15.30 och måste bokas 
i förväg. 

Linje 97: Hammarö, Åsunda och 
med Vålberg som ändhållplats.

Tidtabell och mer information: 
karlstad.se/Karlstadsbuss/
Batbuss/



 INFORMATIONSTIDNING FRÅN GRUMS KOMMUN     13 

grums bibliotek

SÅ BÖRJADE RESAN
– En utmaning i början var att hitta rätt mellan nytänk  

och nya aktiviteter och att samtidigt bibehålla en  
känsla av trygghet och rimlig arbetsbelastning för  
bibliotekarierna. Vi lärde oss förstå och respektera  
våra olika roller och uppgifter och därmed skapa en 
stark ”vi-känsla” som även inbegriper invånarna.

HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR DIG  
OCH FÖR STÄRKTA BIBLIOTEK?
  – Lite oklar, i och med att Kulturrådet utlyser medel 
ett år i taget. Vi har precis skickat in ansökan till ett 
femte (och enligt regeringen) sista år och får besked i 
juni. Det är dock tal om att göra satsningen permanent 
och det vore i så fall något som skulle vara fantastiskt. 
Tänk om ännu fler fick upptäcka allt ett bibliotek är? 

Stärkta bibliotek – en resa
Kulturrådet ger bidrag till projektet Stärkta bibliotek.  
Vi slog oss ned med Helene Tivemark, projektledare  
för Stärkta bibliotek på Grums bibliotek.

TEXT: MAS KARIN GUSTAFSSON 
FOTO: MAS KARIN GUSTAFSSON

NÄR DU SER TILLBAKA PÅ ÅREN PÅ GRUMS 
BIBLIOTEK, VAD HAR GJORT MEST AVTRYCK?
Hela resan vi gjort som arbetsgrupp förstås men också 
den enorma skatt ett folkbibliotek utgör i vårt  
samhälle. Skatten har i mina ögon tre lådor: 

1. Den lite okända vars utbud innehåller så oerhört 
mycket mer än ”bara böcker” (det vill säga film, spel, 
bokleveranser till äldre, föreläsningar, teater,  
poesikvällar, osv); 

2. Den som i samhället är en fristad från köpkrav och 
den ”hierarkiska” relation som finns i så gott som alla 
andra offentliga rum (affärer eller myndigheter);

3. Den som innehåller fri tillgång till kunskap, lek, 
möten och vänlig hjälpsamhet – uttryck för allt som en 
demokrati står för och som aldrig får tas för givet.
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?VALET  
2022 
Frågor och svar

valet 2022

HAR JAG RÄTT ATT RÖSTA?
För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast  
på valdagen. Det gäller vid alla val. 

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.

Till riksdagen
Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk  
medborgare och är eller har varit folkbokförd  
i Sverige.

Till kommun och region
Du har rösträtt till kommun- och regionsfullmäktige  
om du:

• är svensk medborgare och är folkbokförd  
i kommunen/regionen

• är medborgare i något av EU:s medlemsländer  
eller medborgare i Island eller Norge och är  
folkbokförd i kommunen/regionen

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

NÄR ÄR DET VAL?
Vart fjärde år, andra söndagen i september, är det  
val till riksdag, region och kommun. I år är valdagen  
den 11 september.

VAR KAN JAG RÖSTA? 
Valmyndigheten upprättar en så kallad röstlängd  
30 dagar före varje val. Röstlängden innehåller de  
personer som har rösträtt vid det aktuella valet. 

Som väljare är du knuten till ett geografiskt område 
som kallas valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress 
som styr vilket valdistrikt du tillhör. I varje valdistrikt 
finns en vallokal. 

HUR GÖR JAG FÖR ATT RÖSTA?
Du kan välja att rösta på två sätt – förtidsröstning  
eller på valdagen 11 september. 

Förtidsröstning
Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som  
helst i hela landet. Du kan förtidsrösta från och med  
24 augusti fram till och med valdagen. 

Rösta på valdagen 
Väljer du att rösta på valdagen 11 september går du  
till den vallokal som står angiven på ditt röstkort. 

Under valdagen håller vallokalerna öppet  
klockan 8.00–20.00. 

KAN JAG FÅ HJÄLP ATT RÖSTA?
I vissa fall kan du få hjälp med att rösta. Då kan en  
ambulerande röstmottagare eller ett bud hjälpa dig  
att rösta. Läs mer om hur det fungerar på: val.se

NY I SVERIGE – FÅR JAG RÖSTA?
Du behöver inte vara svensk medborgare för att ha 
chans att påverka utvecklingen i kommunen. Alla  
utländska medborgare som har bott i Grums  
kommun de senaste tre åren får rösta i kommun-  
och regionvalet. 

OTHER LANGUAGES 
Here you will find general 
information about how to 
vote in the elections to the 
Swedish Parliament and to 
the municipal and county 
councils: 
val.se/servicelankar/
other-languages
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SOMMAR MED GRUMS BIBLIOTEK
Sommaröppettider vecka 26–33: 
måndag–tisdag klockan 10.00–18.00 
onsdag–fredag klockan 10.00–14.00

Tidningsrummet är öppet från klockan 08.00  
Se grums.se/bibliotek för alla våra öppettider.

Har du frågor eller förslag som gäller biblioteket?  
Hör av dig till oss, på telefon 0555-420 50 eller  
biblioteket@grums.se

STRANDBIBBLAN
Under sommarmånaderna, om vädret tillåter, ger sig 
delar av Grums bibliotek ut i kommunen. Vi har med 
böcker och tidskrifter som du får låna med dig hem. 
Våra gröna flaggor är lätta att känna igen. Håll utkik  
i våra sociala medier för att se vilka delar av  
kommunen vi besöker i sommar.

LÄS BÖCKER I SOMMAR!
I Läsjakten kan du som är barn eller ungdom samla 
guldstjärnor och vinna priser. För varje bok du läser får 
du en guldstjärna. För var fjärde bok du läser får du en 
bok i present och läser du åtta böcker eller fler tävlar 
du om fina priser som lottas ut i höst. 

I Sommarläsningen utmanar vi dig som är vuxen att 
läsa böcker i olika genrer. Läs böcker ur fem genrer  
så får du välja en bok i present från ett färskt urval.

Om du är med i våra lästävlingar har du chansen att 
vinna ett fint pris i slutet av sommaren.

Häften för både Läsjakten och Sommarläsningen finns 
att hämta på Grums bibliotek. 

Lästävlingarna pågår till 31 augusti. 

Varmt välkommen till Grums bibliotek! 

SOMRIGA BOKTIPS!

Suad Ali – Dina händer var fulla av liv

Nora växer upp i Somalia där hon läser till lärare 
och får ett välbetalt jobb som lärare på en bra skola 
i Mogadishu. Det oroliga läget i landet gör att Nora 
måste fly och hon hamnar i Sverige med sin  
dotter, utan resten av familjen. Suad Alis  
debutroman beskriver på ett rakt sätt hur en  
priviligierad kvinna tvingas börja om i okänt land  
och hennes liv före, under och efter flykten. 

 
Elin Johansson  
– Hemma hela sommaren

Ett tält, campinggrejer och 
en cykeltur senare kan du 
vara på safari. Boken visar 
hur lite du egentligen  
behöver för att få en  
underbar semester, bara du 
har fantasi. Boken har  
illustrationer av Ellen Ekman.

Tanya Stewer 
– Alea Aquarius, 
vattnets lockelse

Alea bestämmer sig 
för att följa med på 
en segelbåt. Under 
en storm trillar Alea  
överbord och hennes liv 
förändras för alltid.

Anna Ahlund – Du, bara

John är 16 år och väntar 
på besked från fotbolls-
gymnasiet. Samtidigt är 
han oändligt kär i Frank 
som jobbar i pappers-
handeln. Problemet är 
bara att Johns syster 
också verkar gilla Frank.
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vi jobbar för dig

Möt Mattias på område gata
Mattias Olsson är sedan 2011 arbetsledare på område gata.  
Område gata ansvarar bland annat för gång- och cykelvägar,  
gator, parker, avfallshantering samt vatten och avlopp inom tätort.

TEXT: MARIA KUMM
FOTO: STEFAN VÄNERSAND

Om område gata
– Område gata tillhör sektor  
samhällsbyggnad. Inom  
verksamheten jobbar  
områdeschef, administratör,  
samordnare, arbetsledare, 
VA-tekniker, VA-samordnare, 
anläggningsarbetare,  
planingenjör, maskin/fordons- 
förare, parkarbetare och  
återvinningsarbetare.

VAR HAR DU ARBETAT TIDIGARE? 
– Jag började på Grums kommun 2011, innan det  

jobbade jag cirka tio år inom anläggningsbranschen, 
senast på ett entreprenadföretag som hette Strabag.

VILKA ÄR DINA HUVUDSAKLIGA  
ARBETSUPPGIFTER? 

– Jag är arbetsledare över VA (vatten och avlopp), 
gator och utemiljö. Så att ha ett fungerande VA-nät, 
körbara gator och en trevlig utemiljö är det som jag  
och mina medarbetare i korta drag arbetar med. Jag 
har även beredskapsjour under vardagar och ingår  
i kommunens beredskap vissa helger. Inför sommar- 
säsongen är det framför allt grusupptagning efter  
vintern som är det största jobbet, men vi har också  
en del grusvägar som ska iordningställas med grusning 

och hyvling. Vi har även en VA-sanering som pågår  
i Liljedal. Vi sköter även gräsklippning, parkmiljöer samt 
iläggning av bryggor vid våra kommunala badplatser.

– Jag får mycket frågor och önskemål till mig via 
telefon och då är ett jättebra hjälpmedel för oss vår 
felanmälansapp. Ladda gärna ner appen eller använd 
formuläret på grums.se/felanmälan och felanmäl  
saker som inte är bra. Till exempel gatljus som inte  
lyser, hålor i vägen eller skräp i naturen. Under ett 
normalt snöfall får jag cirka 70–100 samtal om dagen till 
mig, något som tar mycket tid från verksamheten. Det  
underlättar för mig att få all rapportering på ett ställe.

HUR TRIVS DU MED ATT JOBBA I GRUMS? 
– Jag trivs fantastiskt bra, jag har trevliga och bra 

medarbetare som gör det roligt att åka till jobbet.


