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LEIF HARALDSSON (S)
kommunalråd 

Grums kommun

EN SOMMAR I HÄRLIGA GRUMS
LEIF HARALDSSON (S) KOMMUNALRÅD

TA ER TID ATT HEMESTRA MED NÄRA OCH KÄRA i sommar i vår vackra kommun.  
Samla på nya upplevelser eller återupplev gamla pärlor.

MITT PERSONLIGA SMULTRONSTÄLLE är med båten i vår fina skärgård både för fiske och  
spontana strandhugg. Frihetskänslan, frisk luft och lugnet på sjön är en oslagbar kombination  
för att ladda batterierna och samla kraft inför hösten. Vi kanske ses på sjön i sommar eller på  
något av alla evenemang som ordnas.

I SOMMAR ANORDNAS bland annat packmopedsturnén som har sin premiär i Segmons Folkets 
Park 5 juli och på samma scen spelar The Refreshments och Playtones 27 juli. Skivor till kaffet  
i Segmon anordnar trubadurkvällar, konstutställningar och föreläsningar. I Liljedal har  
hembygdsföreningen sommarcafé och på Billeruds Golfklubb spelas bland annat Femdagarsgolfen 
och Valnäsveckan. Mimmi Design i Pikenberg har konstutställning och i Sjöstugan i Borgvik  
ställer Pernilla Carlsson ut sina målningar. Sliperiet, Lilla Bohemen, Hampus Karlssons galleri, 
hamncaféet och Kungskvarnen är andra pärlor att besöka i Borgvik. Dit går också  
båtbussen även i sommar. Den 6 juli är det dags för Värmskogdagen och då passar  
det ju även bra med ett besök på Värmskogs Café för att njuta av den klassiska räkmackan.  
Detta är ett axplock av allt roligt som finns att njuta av – missa inte att följa oss på  
Facebook, Instagram och www.grums.se för inspiration till fler härliga upplevelser.  
Jag vill också passa på att önska er alla en härlig sommar med mycket sol,  
värme och bad!
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GRUMS NÄRINGSLIVSGALA 2019 
HÖLLS PÅ KUNGSKVARNEN

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER FOTO: STEFAN VÄNERSAND

130 gäster samlades på galakvällen. Bosse  
Pettersson från Triton Valsteknik AB var  
moderator, Johan Östling underhöll, Caermith 
Ekström fixade ljud, ljus samt disco och  
Kungskvarnen serverade den välkomponerade 
och närproducerade trerättersmiddagen.  
Vinnarnas buketter kom från Blomriket.

Fyra företagspriser delades ut under kvällen och 
i varje kategori fanns tre nominerade. Vänersand 
Media har gjort filmer om de nominerade som 
visades på galan. Galan anordnades av  
Affärsnätverket Julianorna, Grumsföretagarna  
i samverkan och Grums kommun.

I kategorin Årets arbetsplats 2019 var Grums 
Elservice, OKQ8 Grums och Värmlands  
Trafikcenter AB nominerade. 
Vinnare: Värmlands Trafikcenter AB

De nominerade i kategorin Årets medarbetare 
2019 var Amanda Nilsson, ICA Orrby, Kristian 
Halvarsson från Maskintillbehör i Grums AB och 
Annika Karlsson från Redovisningskompetens  
i Värmland AB. 
Vinnare: Kristian Halvarsson,  
Maskintillbehör i Grums AB

I Årets unga företagare 2019 var Robin Andersson, 
Anderssons Restaurang & Catering AB, Niclas 
Asker, Asker-Antikt och begagnat samt Joakim 
Sverdrup, enskild firma, nominerade. 
Vinnare: Robin Andersson,  
Anderssons Restaurang & Catering AB

De nominerade till Föreningen Företagarnas pris, 
Årets företagare 2019, var Jonny Larsson, Arne 
Larssons Åkeri AB, Susanne Nyberg Sundqvist, 
Peritus konsult och Tomas Wiklander, Tomas 
Wiklander Petroleum i Grums AB. 
Vinnare blev: Tomas Wiklander,  
Tomas Wiklander Petroleum i Grums AB. 

GRUMS KOMMUN HYLLAR 
SVEN-ERIK MAGNUSSON

TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: ØYVIND LUNDH

Grums kommun hyllar den folkkäre artisten  
Sven-Erik Magnusson (1942-2017). Hyllningen är  
i form av sju konstverk, designade av Bo Jonzon  
i samarbete med Oscar Magnusson. 

Sven-Erik växte upp i Slottsbron och var under  
60 år sångare i bandet Sven-Ingvars. Sonen Oscar 
Magnusson har gått i sin fars fotspår och är numer 
frontfigur och sångare i Sven-Ingvars.

Runt om i vår kommun finns nu dessa permanenta 
installationer. Konstverken är tillverkade av Wipab.

De sju konstverken finns på följande platser:

• Torget i Slottsbron

• Mickelsöns badplats

• Liljedals hembygdsgård

• Segmons Folkets Hus

• Kyrkan i Borgvik

• Sveaparken i Grums

• Liljenäs i Värmskog
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tillväxt och näringsliv

Vd:n Gert Almén, längst fram, och operativa chefen Johan Löfberg, gläds åt full fart 
hos Triton i Grums.

TEXT OCH FOTO: ANNICA ÅMAN PAPER PROVINCE

TRITON EXPANDERAR  

UTAN VÄXTVÄRK
Triton Valsteknik ska bli dubbelt så stora inom tre år.  
Investeringar och rekryteringar i kombination med nya  
produkter och tjänster ska göra det möjligt.

DET HÄNDER MYCKET PÅ INDUSTRISIDAN i Grums kommun och en 
av de mest produktiva aktörerna är Triton Valsteknik. Precis som de stora 
koncernerna på orten är Triton i full gång med att förnya maskinparken, 
bygga ut lokalerna och anställa fler. 

De senaste fem åren har Triton investerat över 30 miljoner kronor i  
verksamheten. De har redan i år satsat tre miljoner på verkstaden och ökar 
både i kapacitet och omsättning.

Triton tillverkar, reparerar och uppgraderar valsar – viktiga komponenter 
i produktionen på fabriker som tillverkar maskiner, papper, kartong, plast 
och stål.

ANSTÄLLER VARJE MÅNAD
Verksamheten vidgas i takt med kundernas ökande efterfrågan. På så 

sätt har Triton lyckats expandera snabbt och smärtfritt sedan starten 1999. 
Idag har företaget 56 anställda. Nya maskiner håller på att tas i bruk,  
skiften trappas upp och det börjar en ny anställd nästan varje månad. 

– Vi har kvar vår första kund och den första anställda. Det är vi stolta 
över. Nästa mål är att människor ska stå i kö för att få jobba här och att 
locka fler tjejer till industrin, säger Gert Almén.

VAD HÄNDER  
I PROJEKTEN?

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER

BILLERUDKORSNÄS
Den 17 april uppnåddes en stor 
milstolpe för Gruvöns bruk och 
BillerudKorsnäs när den första 
delen i KM7 kördes igång med 
pappersmassa.  

– Vi är glada och stolta över hur 
långt vi har kommit i projektet. 
Jag är extra stolt över att vi varit 
skadefria i mer än 100 dagar, det 
är nyckeln för att börja producera 
produkter med kvalitet, säger 
Maria Engnes, ansvarig för  
moderniserings- och nybyggnads- 
arbete vid Gruvöns bruk. 

STORA ENSO 
Joakim Sveder, platschef på 
Stora Enso Gruvöns Sågverk: 

– Vår nya CLT-fabrik är sedan  
i mars i full gång med produktion 
till kund. Vi har tagit oss igenom 
alla tester och certifikat på ett 
bra sätt och försöker nu få upp 
tillverkningsvolymen till planerad 
nivå. Det är fortfarande en del 
inkörningsproblem, men vi ökar 
produktionsresultaten. Ett andra 
skift är rekryterat och är nu  
under utbildning i fabriken. 
Under hösten kommer det tredje 
skiftet att rekryteras. 

– Orderingången är god och vi 
ser ljust på framtiden. Det känns 
extra kul att vi har börjat tillverka 
den nya skolan till Grums  
kommun, avslutar Joakim Sveder.
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ombyggnation kommunhus

TEXT OCH FOTO: ANNA SVEDLUND

URSÄKTA RÖRAN 
– VI BYGGER OM
I juni kommer vi att påbörja arbetet med att bygga  
om kommunhusets entré. Detta påverkar  
dig som besökare då samtliga våra verksamheter  
som finns i kommunhuset kommer att flytta ut,  
under tiden. Kommunhuset kommer att vara stängt 
för ombyggnation under sommaren och hösten 2019.

Kundtjänst flyttar  
till bibliotekshuset
Från och med 17 juni hittar du vår kundtjänst  
i bibliotekshuset, Sveagatan 79.

Öppettider kundtjänst och växel
Måndag-fredag: 8.00–16.00 
Lunchstängt: 12.00–13.00

Sommartid (vecka 26–33)
Måndag-torsdag: 8.00–16.00 
Fredag: 8.00–15.00 
Lunchstängt: 12.00–13.00 
Telefon: 0555-420 00

UNDER SOMMAREN 2019 PÅBÖRJAS ett arbete med att bygga om entrén  
i Grums kommunhus. Detta för att uppnå en bättre tillgänglighet, en större tydlighet och  
ett ännu bättre värdskap för våra besökare. Under ombyggnationen kommer även ventilationen,  
som idag inte fungerar ändamålsenligt, att bytas ut. Planlösningen kommer delvis att ändras  
så att vi får fler verksamhetsanpassade lokaler.

Ombyggnationen beräknas vara klar i början av 2020 och då flyttar alla verksamheter tillbaka till  
kommunhuset. Nedan hittar du information om när och vart kundtjänst och individ- och familjeomsorgen  
flyttar. Biblioteksbyggnaden på Sveagatan 77 med tillhörande konferenslokaler, berörs inte av ombyggnationen.

VIKTIG INFORMATION!
IFO flyttar  
till Hotellgatan 22
Individ- och familjeomsorgen flyttar till  
Hotellgatan 22 under vecka 22. 

Öppettider individ- och familjeomsorgens reception
Måndag-fredag: 10.00–15.00
Onsdag: 13.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Telefontid individ- och familjeomsorgens reception
Måndag-fredag: 8.00–16.00 
Lunchstängt: 12.00–13.00 
Telefon reception: 0555-422 82

För att komma i kontakt med övriga funktioner och verksamheter, vänligen  
kontakta växeln 0555-420 00 eller besök www.grums.se för fler kontaktuppgifter.

STÄNGT FÖR OMBYGGNATION

Grums bibliotek kommer att ha öppet som vanligt och berörs inte av ombyggnationen.
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TEXT OCH FOTO: ANNA SVEDLUND

PACKMOPEDSTURNÉN  

KOMMER TILL SEGMON
Vi ses i Segmon i sommar! Så löd Folk & Rock-gängets  
slogan under de tiotal år som festivalen Folk & Rock 
hölls i Segmons Folkets Park. Och nu händer det grejer 
– till sommaren kommer både Packmopedsturnén 2019 
och The Real Rock n´Roll Party till parken.

LANSERADE EN SPÄNNANDE JULKLAPP
Redan innan jul 2018 släppte arrangörerna bakom Folk & Rock en  

nyhet på sin Facebook-sida, där de skrev att de lyckats få turnépremiären  
för Packmopedsturnén 2019 till Segmons Folkets Park. Det är första 
gången som Göran Samuelsson med musiker/medmopedister kommer till 
parken. Stort jubel i Segmon för Folk & Rock-gänget som åter tar sig an 
ett större evenemang.

PARKEN KOMMER INTE ATT STÅ TYST FRAMÖVER 
Det blir fler evenemang i sommar. Den 27 juli rockar parken loss till  

The Real Rock n´ Roll Party - The Refreshments & The Playtones. 
– Vi är mycket stolta över att få två stora evenemang till Segmon i år. 

Många har saknat Folk & Rock men vi tänker fortsätta att skapa  
publika evenemang och börjar med premiär på årets Packmopedsturné 
fredag 5 juli 18.00. Sedan blir det rock n´roll i parken lördag 27 juli 20.00, 
säger Lasse Högberg och Karin Forsling, Folkets Hus/Park i Segmon.

Packmopedsturnéns line-up 2019 blir intressant med namn som Anders Lundin, Jenny Silver  
och Christina Kjellsson – en bra mix av artister som ger utrymme för visa, schlager och pop,  
uppblandat med underhållande mellansnack. Det namnkunniga bandet bakom artisterna,  
(varav några spelat på Folk & Rock-festivalen: Nationalteatern, Nynningen) består av Bengt 
Bygren, Bengan Blomgren, Nikke Ström och Dan Magnusson.

GRUMS 
FRITIDSGÅRD

Häng med oss i sommar!

Vi kommer att ha öppet fram  
till midsommar, efter det är  
fritidsgården stängd och öppnar 
igen sista veckan i juli. 

Förutom våra trevliga träffar på 
fritidsgården kommer vi under  
sommaren att erbjuda flera  
roliga aktiviteter som man kan 
anmäla sig till. Majoriteten av  
årets sommaraktiviter kommer  
att ske i augusti. 

För mer information, aktuella  
öppettider och exakta datum se 
våra sociala medier! 

Fritidsgården kommer även  
köpa in en massa nya roliga  
grejer som vi kommer att  
använda under våra  
aktivitetskvällar! 

Obs! Ändringar i aktivitets- 
utbudet kan förekomma.

RESA TILL LISEBERG

LÄGER

AKTIVITETSDAG

GRILLKVÄLLAR

BODA BORG
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turista på hemmaplan

UPPLEV GRUMS KOMMUN
I SOMMAR

Vi har många fina platser att uppleva i Grums kommun. Ta med dig familj och  
vänner i sommar och upptäck nya favoritplatser i din närmiljö, platser att drömma  

tillbaka till när höstmörkret faller. Får du besök av släkt och vänner i sommar, 
ta gärna med dem på en tur och visa upp vår vackra kommun.

Läs mer om vad som händer i sommar på www.grums.se!

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: STEFAN VÄNERSAND

På nästa uppslag kan du läsa 
mer om flera av våra  

besöksmål. Ett av tipsen på 
trevliga fikaställen i sommar  

är Skivor till kaffet  
i Segmons gamla skola.
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TEXT: ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: STEFAN VÄNERSAND

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 & Kuriosa – en 
antikaffär med fokus på inredning 
och design

Kungskvarnen – trevlig restaurang 
och hotellanläggning vid hyttruinen

Sjöstugan i Borgvik – Pernilla 
Carlsson ställer ut sina målningar

Sliperiet i Borgvik – mat och 
konst i vacker miljö

Hampus Karlsson ateljé  – vägg  
i vägg med Sliperiet hittar du 
konst med graffiti som bas

Skans 113 – skansen är utpekad 
som riksintresse inom kulturmiljö

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

Skivor till kaffet – trevligt fikaställe 
i Segmons gamla skola

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

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

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

Silvergruvan i Vegerbol – gruva 
från 1800-talet

GRUMS
Från småbåtshamnen i Grums kan 
du med start 21/6 ta båtbussen, 
linje 97, till Borgvik eller Hammarö. 

Mimmi Design – i Pikenberg hittar 
du konstnärliga och personliga 
kläder av lin

Tillsammans – dansläger för barn 
och unga 24–28/6

6/7 
Värmskogdagen 

Allt från fisketävling, hoppborg,  
konsthantverk och matservering med 

mera. Välkommen till Värmskog

5/7
Packmopedsturnén 2019

Turnépremiären  
för Packmopedsturnén 2019 

i Segmons Folkets Park

27/7
The Refreshments and the 

Playtones

The Real Rock n´roll party kommer till 
Segmons Folkets Park

11/8 
Pernilla Andersson 

Under sommaren anordnar  
Sliperiet flera ”Sköna söndag”  

med musik, konst och mat

26/7
Rave On Band

Fyra killar från Säffle spelar 50-tals 
rock på Billeruds golfklubb i samband 

med Valnäsveckan
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TEXT: ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: STEFAN VÄNERSAND

BILLERUDS GOLFKLUBB 
VALNÄS

BILLERUDS GOLFKLUBB lockar tusentals greenfee- 
gäster varje år. Det vackra läget vid Vänerns strand gör 
golfklubben till ett utflyktsmål även för icke inbitna  
golfare. Restaurangen Ankans golfkrog, som drivs av  
Annika Söderberg Carlqvist med personal, är säsongs- 
öppen från april till oktober. Under högsäsong är  
restaurangen, som har fullständiga rättigheter, öppen sju 
dagar i veckan. Här erbjuds såväl smörgåsar som lunch, 
à la carte och hembakat.

JÖRGEN CARLSSON jobbar som klubbchef på  
Billeruds Golfklubb. Han berättar att de sedan 2017 har 
utökat sin verksamhet med sex nybyggda hotellrum som 
i sommar kommer att hyras ut till turister och golfare. 
Jörgen berättar också att golfklubben sänkt sina  
medlemsavgifter inför årets golfsäsong, både för att 
locka nya medlemmar och behålla gamla. Konkurrensen 
om medlemmarna är stor mellan golfklubbarna i Sverige 
då det finns många fina platser att spela golf på. 

– Det unika med vår golfbana är det vackra sjöläget 
och att flera av hålen ligger nära stranden. Vi har också 
väldigt fina greener och en bana med lagom svårighets-
grad, säger Jörgen. 

I SOMMAR ARRANGERAR klubben tävlingen  
Femdagarsgolfen 1–5 juli och då kommer det cirka 750 
golfare. Den populära och återkommande tävlingen 
Valnäsveckan arrangeras vecka 30.  

1–5/7
Arrangeras tävlingen Femdagarsgolfen.

SKIVOR TILL KAFFET
SEGMON

I SÅGTORPS GAMLA SKOLA öppnade Lars  
Andersson, Ingrid Pettersson samt Helena och Magnus 
Aronsson Skivor till kaffet förra sommaren. De har 
renoverat nederdelen av huset och gjort i ordning kök, 
skolsalar, toalett och hall. Även övervåningen där den 
gamla gympasalen fanns har fräschats upp. De har också 
köpt huset bredvid som de planerar att renovera och 
förbereda för ett bed and breakfast.

I ENTRÉPLAN FINNS MAJAS CAFÉ som Ingrid och 
Helena driver. Där finns hembakat fika och smörgåsar 
till försäljning i mysig miljö. Det finns också sylt,  
marmelad, örtsalt, förkläden med mera som Helena har 
tillverkat till försäljning. Möblerna i caféet är målade och 
restaurerade av Ingrid och Helena, och är det något som 
faller kunderna i smaken går det finfint att köpa med sig 
möblerna hem. Detsamma gäller för kaffeserviserna. Ute 
i trädgården finns det trädgårdskonst att köpa, skapad  
av Helena.

PÅ ÖVERVÅNINGEN huserar Vinylkontoret som Lars 
driver. Lars hade tidigare en lokal i Grums men flyttade 
sin verksamhet till skolan i Segmon. 

I LOKALEN FINNS ÄVEN EN SCEN och där anordnar 
Sågtorps kulturförening musikkvällar, berättarkvällar 
och yogaevent.

I SOMMAR 

Musikkvällar samt konstutställning med Magnus  
Johansson, Hasse Dahlgren och Göran Samuelsson. 
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LM ERICSSONS MINNESGÅRD 
VÄRMSKOG

LARS MAGNUS ERICSSON 1846-1926 föddes 5 maj 
1846 på gården Nordtomta i Vegerbols by. Lars Magnus 
jobbade först på silvergruvan i Värmskog men flyttade 
sedan till Stockholm där han började att reparera och 
tillverka telegrafapparater och elektriska instrument. 
Verksamheten ökade snabbt i företaget och den första 
telefonen levererades 1878. 1897 etablerades firman LM 
Ericsson även utomlands. 

I MINNESGÅRDEN FINNS EN UTSTÄLLNING med  
telefoner och även andra apparater som Ericsson  
tillverkade samt historik om Lars Magnus liv och om 
företaget. I den andra delen av huset visas hur familjen 
Ericsson bodde och hur ett enklare bondhem såg ut  
i Värmskog under senare delen av 1800-talet.

15/6–15/8 
Minnesgården är öppen alla dagar från och med  
15 juni till och med 15 augusti klockan 13.00–17.00. 
Övriga tider enligt överenskommelse.

Kontakt 
LM Ericssons minnesgård  
072-200 77 32
www.varmskog.se
lmgarden@varmskog.se

Besöksadress:  
Vegerbol Nordtomten 
664 92 Värmskog

GRUMS FISH N´CAMP
SÄVSJÖN

GRUMS FISH N´CAMP LIGGER NATURSKÖNT vid 
Sävsjön. Campingen är en liten och lugn familjecamping 
i härlig naturmiljö som är öppen från maj till oktober.  
Här finns ställplatser för husbil och husvagn, husbåt och 
stugor att hyra eller tältplatser. Här finns också ett café 
med stor uteplats där det säljs fika, glass och snacks samt  
matlådor från Grön Ko.

RUNT CAMPINGEN GÅR DEN VACKRA och bitvis 
tuffa vandringsleden Sävsjöleden. Leden har vacker 
utsikt och fina vindskydd med grillmöjligheter. Flotten 
Tant Brun används för att dra sig över Sävsjön. I Sävsjön 
finns det goda fiskemöjligheter och fiskekort köps via 
i-fiske.se, via sms eller i campingens reception. Det går 
också bra att hyra kanot, kajak, flotte eller båt för en tur 
på sjön.

TILL SÄVSJÖN KOMMER DET många utländska  
turister som uppskattar den vackra miljön och lugnet. 

– Flera av turisterna återkommer sommar efter  
sommar, berättar Anki och Niklas Lundsten som nu har 
drivit campingen sedan 2012. 
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barn och utbildning

SCHACKFYRAN ÄR EN RIKSTÄCKANDE TÄVLING för fjärdeklassare  
och som går ut på att alla ska vara med. Det är viktigare för klassen att få 
med många än att några få är duktiga schackspelare.

SCHACKFYRAN INLEDS PÅ HÖSTEN då schackledare från klubbar och 
distrikt gör besök hos fjärdeklassare runt om i landet. De lär ut grunderna  
i schack och berättar om Schackfyran-tävlingen. Alla klasser som besöks får 
fem kompletta schackspel – oavsett om man väljer att vara med i tävlingen 
eller inte. Jan Sundberg från Säffle Schackklubb är instruktör och har under 
året besökt fyrorna på Jättestenskolan för att lära ut spelet. Jan får många 
frågor av den observanta klassen och det är tyst i klassrummet och många 
lyssnar intresserat när han förklarar skillnaden mellan lång och kort rockad. 
När man tävlar i schack gäller det att plocka så många pjäser som möjligt för 
att ta mest poäng innan tiden tar slut, förklarar Jan. 

TEXT OCH FOTO: ANNA SVEDLUND

JÄTTESTENSKOLAN 
DELTOG I SCHACKFYRAN
Alla fjärdeklassare på Jättestenskolan har under året tränat och deltagit i tävlingen  
Schackfyran. Kvaltävlingen spelades den 9 april i Säffle. Eleverna i klass 4A berättar mer  
om hur det är att lära sig schack!

– Det roligaste med schack är att man får träffa 
nya människor och bli smartare, säger Freja.  
Freja ser fram emot att tävla men berättar också 
att hon kommer att fortsätta att spela  
även efteråt.

Jan Sundberg från Säffle Schackklubb är på plats på Jättestenskolan i klass 4A för att lära ut schack. 
Wilma  berättar att hon tränat schack i en månad. Vi spelar även på rasterna och det är roligt att vi 
gör något tillsammans i klassen. Det gör inget att bli utslagen för man lär sig hela tiden av hur andra 
tänker, säger Wilma. 

– Att vinna och när det börjar att ta slut på 
pjäser är det roligaste med schack, säger Ammar 
som har spelat schack i en månad. Det här är 
tredje gången vi övar med tränare och så övar  
vi på mattelektionerna ibland.

Den 9 april deltog 
 eleverna från  

Jättestenskolan i  
kvaltävlingarna i Säffle 
tillsammans med 250 

andra elever.
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VY NORDOST

VY NORDVÄST

VY SYDOST

VY ÖSTER

VI BYGGER EN SKOLA
FÖR FRAMTIDEN
Nu är markarbetena i full gång. Södra skolan kommer  
att få en ny miljövänlig skolbyggnad, ny trafiklösning samt  
en ny multisportarena. Skolbyggnaden bygger vi i CLT,  
levererat direkt från Stora Enso Gruvöns sågverk.  
Materialet används för att minska koldioxidutsläppet. 

Den utdömda östra skollängan kommer att rivas och  
ytan blir en del av skolgården med en multisportarena.  
Byggnadens placering tar väl tillvara på tomten och är  
flexibel för framtiden. Det blir även en ny trafiklösning. 

Följ gärna bygget digitalt! 

På www.grums.se kan du 
enkelt se fler ritningar, 

fotografier och  
illustrationer! 

Projektet som kommer att pågå från våren 2019 till hösten 2020, invigdes  
5 april med ett första spadtag av eleverna på skolan tillsammans med 
representanter från kommunen och entreprenörerna.
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Är du sugen på att läsa en bok, men hinner inte till biblioteket? 
Låna med dig en bokpåse och lämna tillbaka den, inom två  
månader, på valfri plats där ”Lilla biblioteket” finns eller på  
Grums bibliotek. Påsarna finns i olika genrer.

förening i fokus

VÄRMSKOGS  
BYGDEGÅRDSFÖRENING

TEXT: MARIA KUMM  FOTO: VÄRMSKOG BGF 

Bygdegårdsföreningen äger och 
ansvarar för driften och underhållet 
av skol- och bygdegårdslokalerna 
i Värmskog, det vill säga matsal, 
samlingssal, festlokal, kök,  
skolsalar, förskolan, konferensrum 
och sporthall. 

Bygdegården är väl nyttjad för  
sportaktiviteter, uthyrning till  
privatpersoner och föreningar samt 
till Värmskogs friskola som hyr  
skollokaler för sin skol-, förskole- 
och fritidsverksamhet. 

Föreningen har 147 medlemmar 
varav 43 är familjer.

Vad har ni på gång framöver?
Bygdegårdsföreningen planerar 
att under 2019 starta bygget av en 
Servicepunkt för de boende  
i Värmskog samt ett företagshus. 

Vi kommer även att utföra viss 
invändig ombyggnad av skolan.

Servicepunkten kommer att  
erbjuda IT-stöd, internettjänster, 
bibliotek och konferensrum.

Hur gör jag om jag vill bli medlem  
i er förening? 
Vill du bli medlem i bygdegårds- 
föreningen betalar du in en årlig 
medlemsavgift; 150 kr/person eller 
300 kr/familj till Bg: 250-9065.

För att hyra lokaler i Bygdegården, 
kontakta Värmskogs Lanthandel:  
0555-200 29

Webbplats: www.bygdegardarna.se 
(Klicka på ”Hitta bygdegård”)

Evelina har skyltat upp nya böcker på Lilla bibliotekets hyllor inne hos 
Familjecentralen Grums.

KRISMOTTAGNING  
FÖR MÄN 
054-18 01 54
Krismottagning för män är ett 
samarbete med Karlstads  
kommun och vänder sig till dig 
som är man och är i akut livskris 
och vill samtala med en samtals-
terapeut. Har du drabbats av 
sorg, separation, arbetslöshet, 
existentiell kris eller andra  
dramatiska händelser i ditt liv? 

Har du problem i nära relationer 
eller behöver hjälp att  
hantera din aggressivitet?

Din första kontakt sker via vår 
telefonsvarare, 054-18 01 54 
– tala in ditt namn och telefon-
nummer så ringer vi upp så snart 
som möjligt. Du kan även ta 
kontakt med oss via e-post:  
krismottagningenforman@
karlstad.se  
Obs! Vid kontakt via e-post  
gäller inte förstärkt sekretess.

LILLA BIBLIOTEKET 
Du har säkert sett de gröna bokpåsarna som finns  
på olika platser runt om i vår kommun? Vi kallar dem  
för Lilla biblioteket.

HUMLAN  
GRUPPVERKSAMHET 
FÖR BARN OCH UNGA 
Humlan finns för dig som är barn 
eller ungdom och som har krångel 
och trassel i din familj. Det kan till  
exempel vara om du har en  
förälder/föräldrar som missbrukar 
eller har psykisk sjukdom. Du kan 
ringa och skicka e-post till oss 
om du har frågor eller om du vill 
anmäla dig till Humlan.

Eva Hansson  
Gruppledare/samordnare 
0555-422 12 
eva.hansson@grums.se
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GRUMSINITIATIV 
VAD HÄNDER NU?

Stort tack till alla er som tog er 
tiden att lämna in ett  
Grumsinitiativ! Vi har nu gått  
igenom alla initiativ och  
beredningen har bestämt  
vilka som ska skickas vidare för  
utredning. Utredningarna ska  
lämnas in i början av september.  
I kommande nummer av  
Vårt Grums kommer vi att skriva 
mer om vilka initiativ som kommit 
in och vilka beslut som tagits. 
www.grums.se/grumsinitiativ

TEXT OCH FOTO: HELENA KALLIN

FIKA OCH SVENSKA  

EN BRA KOMBINATION
Gardiner till nya lägenheten, körkort, uppehållstillstånd och 
risk för bränder i det torra gräset. När Awet, Britt-Mari,  
Asmeret, Abraham, Erland, Susanne och Amanuel träffas 
var 14:e dag är samtalsämnena minst sagt varierande.

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN DELTOG de eritreanska ungdomarna  
Amanuel, Awet, Asmeret och Abraham i Medborgarskolans aktivitet 
Medspråk. Där övade de på svenska tillsammans med samtalsledarna 
Britt-Mari Fahlgren, Erland Magnusson och Susanne Lindahl. När  
aktiviteten upphörde ville ungdomarna gärna fortsätta att ses och utveckla 
sin svenska, så de bestämde sig för att fortsätta träffas var 14:e dag hemma 
hos varandra. 

BRITT-MARI, ERLAND OCH SUSANNE hakade också på. På det viset 
blir ungdomarna bättre på svenska, samtidigt som de får komma hem till 
en Grumsbo och få en värdefull kontakt i samhället. 

– Det är väldigt roligt när våra invandrare blir bättre på svenska. De här 
ungdomarna är väldigt ambitiösa och det är jätteroligt, säger Erland.

– Svenska språket är inte det lättaste att lära sig. Men nu känner vi alla 
varandra väl och vi blir ivriga och pratar mycket, säger Britt-Mari och 
skrattar. Svaret från Asmeret kommer snabbt:

– Vi vill tacka er för att ni är så öppna mot oss och vill lära oss så  
mycket. När vi ses kan vi få svar på våra frågor och ni förklarar hur  
Sverige fungerar om det är någonting som vi undrar över. Det är svårt  
att komma hit som ny och veta hur man ska göra för att bli accepterad  
och komma in i samhället.

– Ja, tack ska ni ha, det känns nästan som om vi är en familj. I Eritrea 
räknas hela släkten som familj och det gör att jag känner mig lite  
ensam här ibland. Men det är roligt att träffas så här och bra att få träna  
på att prata svenska, säger Amanuel.

LILLA BIBLIOTEKET 
Du har säkert sett de gröna bokpåsarna som finns  
på olika platser runt om i vår kommun? Vi kallar dem  
för Lilla biblioteket.

STRANDBIBBLAN
Under sommarmånaderna, om  
vädret tillåter, ger sig delar av   
personalen på Grums bibliotek och 
turistinformationen ut i kommunen. 
Ifjol besökte vi båtbussen, Sparnäs, 
Hasseldalen, Värmskog och  
Billeruds Golfklubb. 

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. 

Biblioteket har sommaröppettider 
vecka 26–33. Läs mer på:  
www.bibliotekvarmland.se 



16      VÅRT GRUMS 2 / 2019

vi jobbar för dig

TEXT OCH FOTO: MARIA KUMM

MAZEN BERÄTTAR 
OM BYGGLOV OCH VILKA 
REGLER SOM GÄLLER
Mazen Muwaffak är bygglovsinspektör i Grums kommun  
sedan lite mer än ett år tillbaka. Han har tidigare arbetat  
i flera andra kommuner, däribland Stockholms stad, samt 
haft privat näringsverksamhet som kontrollansvarig och 
med olika typer av arkitektuppdrag.

VI JOBBAR FÖR DIG!
Mazen Muwaffak arbetar som 
bygglovsinspektör i Grums kommun. 

Bygglov eller inte?
Om du ska bygga en altan, en  
uteplats eller ett inglasat uterum 
kan du behöva ett bygglov. Det  
beror på hur du vill bygga och var 
din fastighet ligger. Det är bygglovs- 
inspektören i din kommun som  
bedömer om det du vill bygga  
kräver bygglov eller inte.

Du behöver inget bygglov om du 
ska måla om, byta fasadbeklädnad 
eller byta taktäckningsmaterial. Du 
får dock inte ändra byggnadens  
eller områdets karaktär för mycket. 
Bygglovsinspektören kan svara på 
om det du vill göra kräver bygglov.

2

3

33

HUR TRIVS DU MED ATT VARA  
BYGGLOVSINSPEKTÖR I GRUMS?

– Jag trivs jättebra. Det är en spännande tid i Grums 
just nu, med flera stora pågående byggprojekt som till 
exempel Södra skolan och industriernas utveckling vid 
Gruvön. Vi har även en kommande ombyggnation av 
vårt kommunhus och en familjecentral som nyligen har 
invigts. Trots de stora projekten så finns utrymme för 
möten och kontakt med privatpersoner som vill söka 
bygglov eller ha information om bygglov och liknande, 
och det känns bra att kunna vara tillgänglig.

VILKA ÄR DE VANLIGASTE FRÅGORNA DU FÅR 
FRÅN MEDBORGARE SOM GÅR I BYGGTANKAR?

– Det är oftast tidsbundet. Vintertid är det ofta frågor 
om installation av eldstad, inför sommaren kommer 
frågor om till exempel altanbyggen, uterum och andra 
byggarbeten utomhus.

FINNS DET NÅGOT DEN SÖKANDE  
OFTA MISSAR ELLER GÖR FEL?

– Generellt tycker jag att Grumsborna är duktiga på att 

ha bra framförhållning. Visst kan det förekomma att  
någon ansöker om bygglov så sent som dagen innan 
man tänkt bygga, men det är inte ofta. Jag upplever  
också att företagare inom hantverkarbranschen i Grums 
har bra koll på vad som gäller i samband med bygglov 
och andra anmälningspliktiga åtgärder.

– Jag vill poängtera vikten av att ha en tidig, bra dialog 
med sina grannar inför en planerad byggåtgärd på sin 
fastighet samt att ta fram bra ritningar. De måste alltid 
bifogas ansökan eller anmälan. Är det så att man helt 
saknar ritningar att bifoga, så finns det möjlighet för 
Grums kommun att beställa ritningar från äldre  
ärenden. För detta tas en administrativ avgift ut.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA MAZEN om du har 
frågor om allt som rör bygglov och anmälningar  
gällande ditt byggande. Under tiden som  
ombyggnationen av kommunhuset pågår, kontakta  
Mazen via kundtjänst som kommer att finnas  
i anslutning till biblioteket.  
Mer information och bygglov och andra byggrelaterade 
frågor finns på www.grums.se.


