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VI BYGGER MED  

BARNEN I FOKUS
LEIF HARALDSSON (S) - KOMMUNALRÅD

ÄNTLIGEN HAR VI SATT SPADEN I MARKEN vid Södra skolan.  
Byggnationen av en ny skolbyggnad vid Södra skolan klubbades igenom av 
kommunfullmäktige i december 2018. Under projekteringstiden har både  
elever och skolans personal varit involverade i processen. Grums kommun  
satsar hela 84 miljoner på skolan som kommer att byggas i korslimmat trä,  
levererat av Stora Enso Gruvöns sågverk. Hållbart och närproducerat i ett. 
Dessutom kommer skoldelen att till 40% försörjas med solenergi! I området 
blir det även en del rivningsarbeten av befintlig byggnation, en ny trafiklösning 
samt en ny skolgård med en multisportplan. Inför höstterminen 2020 beräknar 
vi att skolan ska stå färdig. 

DEN 12 MARS STUNDAR ÄVEN EN INVIGNING OCH ÖPPET HUS av vår  
efterlängtade familjecentral. Verksamheterna flyttade in och började att  
arbeta i de nya lokalerna under februari månad.

JAG VILL ÄVEN PASSA PÅ ATT TACKA alla företagare som har svarat på vår  
enkät Vad de stora etableringarna betytt för de lokala företagen. Den  
information som vi har fått fram ska vi nu analysera och jobba vidare med för 
att kunna använda oss av i framtida satsningar. 

LEIF HARALDSSON (S)
kommunalråd 

Grums kommun
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tillväxt & näringsliv

VAD HÄNDER  
I PROJEKTEN?

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER

BILLERUDKORSNÄS
Anders Sahlin, kommunikatör för 
Next Generation, berättar:
–Säkerheten är det viktigaste och 
projektet har som mål att inga 
olyckor ska ske.

Byggnaden till kartongmaskinen 
(KM7) är i stort sett färdig och  
slutbesiktning börjar i mars.  
Byggnaden är stor och det har gått 
åt 85 000 kubikmeter betong. 

På KM7 har all mekanisk utrustning 
monterats. Manöverrummet, labb 
och de övriga kontorslokalerna har 
börjat möbleras. Där har också  
labbutrustning och styrsystem  
installerats. Projektet löper på 
enligt plan.

Fakta KM7
60 mil elkabel och sex mil rör har 
dragits i projektet. KM7 väger 
17 000 ton.

STORA ENSO  
GRUVÖNS SÅGVERK
Bygget av CLT-fabriken på Gruvöns 
sågverk pågår för fullt. Investeringen 
innebär 60 nya arbetstillfällen  
i Grums kommun och är en satsning 
på cirka 430 miljoner kronor.

Kristina Lövgren, t.f. fabrikschef på 
Gruvöns Sågverk, berättar: 
–CLT-projektet löper på enligt plan 
med kommersiell uppstart under 
kvartal ett. Just nu pågår provdrift 
av hela linjen. 

Satsningen innebär många nya 
arbetstillfällen i Grums och rekry-
tering pågår. Det är väldigt roligt att 
det är ett så stort intresse för våra 
lediga tjänster och våra semester-
vikariat. 

Den 13 000 kvadratmeter stora 
fabriken kommer att ha en  
produktionskapacitet på 100 000 
kubikmeter CLT.

NY MILJÖSAMORDNARE PÅ  
TILLVÄXTFUNKTIONEN

Freya började som miljösamordnare på  
tillväxtfunktionen i oktober. Den nya tjänsten  
innebär att Grums kommun kan börja arbeta  
mer strategiskt med hållbarhet och miljöfrågor.  
Freya har en utbildningsbakgrund i vetenskap  
med fokus på miljöstudier och hållbarhet.  
Hennes ansvarsområden är samordning av  
miljömöten, intern hållbarhetsutbildning och  
genomförande av en miljöhållbarhetsplan.  
Genom sitt arbete hoppas Freya kunna hjälpa  
till att bygga en hållbar och attraktiv kommun.

NYA CHANSER ATT SÖKA  
LANDBYGDSUTVECKLINGSMEDEL 

Vem kan söka bidrag? 
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.  
Den som söker bidraget ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet  
i kommunen. Gäller ansökan ett evenemang, är det ett krav att det ska 
vara öppet för alla.

Vad är landsbygd?
Definitionen för vad som är landsbygd följer det resonemang som finns  
i kommunens landsbygdsutvecklingsprogram, det vill säga att Grums 
och Slottsbron räknas som tätorter medan övriga delar av Grums  
kommun är landsbygd.

Ansökan
Ansökan ska innehålla en beskrivning över vad pengarna ska användas 
till samt en budget för sökt aktivitet/verksamhet. Maximalt kan ett 
bidrag på 20 000 kronor beviljas.

Ansökan kan lämnas löpande, senast den 31 mars 2019.  
Beslut om tilldelning görs den 16 april. 

Ansökan skickas via e-post till kommunstyrelse@grums.se  
alternativt post till: Grums kommun, Kommunstyrelsen, 664 80 Grums

Vid frågor kontakta: Maria Röhr, näringslivschef, 0555-420 54

FREYA BRENTMAR
miljösamordnare 
Grums kommun  

0555-421 66
freya.brentmar@grums.se
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tillväxt & näringsliv

PÅ GÅNG
8 mars Grums Näringslivsgala 2019 på  
Kungskvarnen.

12 mars Företagsfrukost på Rasta Grums  
med temat Nyängen. 

13 mars Rekryteringsmässa på Gruvan, i samarbete 
med Arbetsförmedlingen.

13-14 april Orienteringstävlingen Värmlandsdubbeln 
anordnas i Daltjärn. Grums kommun är värd för  
tävlingen den 13 april.

4 maj Familjedag på Järpegatan.

10 maj Tillväxtfunktionen anordnar Framtidsdagen 
för alla åttondeklassare på Jättestenskolan. 

6 juni Nationaldagsfirande i Sveaparken.

18 juni Kommunstyrelsen besöker turismföretag  
i Grums kommun.

14 september Lilla Skördefesten i Sveaparken.

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

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

Varmt välkommen att kontakta oss!

MARIA RÖHR
näringslivschef 
Grums kommun  

0555-420 54
maria.rohr@grums.se

ANNA-MARIA JÄGER
näringslivsutvecklare

Grums kommun
0555-421 46

anna-maria.jager@grums.se 

8 mars, är det Grums Näringslivsgala 2019  
på Kungskvarnen i Borgvik! 

I nästa nummer av Vårt Grums presenterar vi  
finalisterna och vinnarna av årets företagspriser:  

Föreningen Företagarnas pris; Årets företagare, och 
Grums kommuns priser; Årets arbetsplats, Årets 

unga företagare och Årets medarbetare. 

VI HAR TRÄFFAT ANGELICA BÄCKER 
OCH EMMA BÄCKER SOM DRIVER  
FÖRETAGET BÄCKERS TRÄNING

TEXT OCH FOTO: ANNA-MARIA JÄGER

ANGELICA OCH EMMA STARTADE FÖRETAGET 
Bäckers Träning i januari 2019. Drömmen om eget har 
funnits med en längre tid och även att få starta något 
tillsammans. De är svägerskorna som har blivit bästa 
vänner och som gillar att träna tillsammans. De vill båda 
inspirera till att fler ska hitta träningsglädjen i vardagen.  
Det ska vara enkelt och roligt så att träningen blir  
långsiktig. 

BÄCKERS TRÄNING ANORDNAR LÖPGRUPPER  
i olika nivåer, boot camp, mindre träningsgrupper,  
individuell träning, företagspass och träningshelger till 
bland annat Dömle Herrgård. Båda ser att intresset ökar 
och att fler vill komma bort, träna tillsammans och 
sedan äta gott efteråt. Helheten är viktig för dagens  
kunder. De vill också gärna locka fler barn och  
ungdomar till träningsglädje.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT DRIVA FÖRETAG 
HITTILLS?

–Att vi får utvecklas och lära oss nya saker. Vi visste 
ju inget om hur man driver företag innan vi startade 
men nu lär vi oss steg för steg, säger Angelica.

VILKEN ÄR ER PERSONLIGA FAVORITTRÄNING?
–Angelica gillar crossfit-inspirerad träning och  

min favorit är löpning, säger Emma.

HUR SER DRÖMSCENARIOT UT FÖR BÄCKERS 
TRÄNING OM FEM ÅR?

–Då vill vi vara igång ordentligt med att arrangera 
träningsresor utomlands. Vi reser ofta så privat med våra 
familjer och har lång erfarenhet av att åka utomlands 
och träna. Vi vill också att många ska vilja träna med oss 
på Bäckers Träning i framtiden!

Angelica Bäcker och Emma Bäcker.
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förening i fokus

TEXT OCH FOTO: HELENA KALLIN

KOM TILL GRUMS  

FRÅN AFGHANISTAN
Frouzan Yaqoubi kom till Grums från Afghanistan i januari 
2012. Det var mörkt och kallt. Allt var nytt och hon kunde 
inte ett ord svenska. 

INVÅNARNA I AFGHANISTAN har bland världens sämsta  
levnadsförhållanden enligt det Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Där 
får kvinnor vanligtvis inte köra bil, lära sig simma eller gå i skolan. Här 
i Sverige kan Frouzans alla barn studera och Frouzan själv arbetar inom 
hemtjänsten i Grums med siktet inställt på att ta körkort. Frouzans man 
har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och är kvar  
i Afghanistan. Resten av familjen har kommit hit i omgångar.  

–Allt var svårt när jag kom hit, till och med att åka buss! Jag kände inte 
igen busshållplatsen här hemma i Grums så jag hamnade i Säffle och fick 
ge telefonen till chauffören så att han fick prata med min son som kunde 
lite svenska så att han kunde förklara hur jag skulle ta mig hem. Men jag 
lärde mig allt eftersom och allt blev bättre och bättre, säger Frouzan.

NU ARBETAR FROUZAN INOM HEMTJÄNSTEN i Grums kommun.
–Jag har lärt mig jättemycket här! Jag tycker väldigt mycket om att prata 

med de äldre, de är så trevliga. I framtiden ska jag läsa till undersköterska, 
men först ska jag ta körkort.

VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA HÄR I SVERIGE OCH GRUMS,  
NU NÄR DU HAR BOTT HÄR I NÅGRA ÅR? 

–Allt är bäst! Nu kan mina barn få gå i skolan, det hade de inte kunnat 
göra i Afghanistan. Nu vill vi hjälpa Sverige tillbaka. Jag arbetar  
i hemtjänsten, Ehsan läser första året till maskiningenjör på Karlstads 
universitet och jobbar extra inom hemtjänsten i Grums. Min äldsta dotter 
Soraia läser sista året på Älvkullegymnasiet med naturvetenskaplig  
inriktning och jobbar med funktionshindrade i Grums, säger Frouzan.

–Hela livet ska vi jobba här! Vi måste hjälpa Sverige som har hjälpt oss, 
säger Soraia som har sökt till Chalmers och KTH och vill arbeta som 
läkare eller civilingenjör. 

Frouzan Yaqoubi (klädd i rött) och hennes barn Narges, Soraia och Ehsan kom till 
Sverige från Afghanistan i omgångar. Frouzan arbetar inom hemtjänsten i Grums: 
”Jag tycker väldigt mycket om att prata med de äldre, de är så trevliga”.

SEGMONS IF 
TEXT: MARIA KUMM  FOTO: SEGMONS IF

Segmons IF startades 1926. De 
framträder oftast i Segmon under 
namnet SIF/multiarena-sektionen 
och anordnar bland annat 
 julmarknad och bollkul för barn. 
Intresset för bollkul har ökat det 
senaste året och till sommaren  
startar de ungdoms- och barngrupper 
i innebandy. Jan Kock berättar mer:

Berätta om er storsatsning –  
Segmons multisportarena! 
–Tanken är att vi själva ska hålla i 
träningsgrupper för innebandy men  
även andra grupper är välkomna  
att använda multiarenan. Den kan 
användas till fotboll, basket, inlines, 
volleyboll med mera. Schackpjäser 
finns på förfrågan och vi har en 
liten mysig läktare för 30 personer. 
Det finns även möjlighet att hålla 
idrotts- eller friluftsläger här.

Vi hoppas att andra föreningar ska 
använda den och samarbeta med 
oss. Planen är fri att använda för 
allmänheten. Projektet är ett  
samarbete med Leader närheten, 
Europeiska Unionen.  

Vad har ni på gång framöver? 
Vi inviger multiarenan 13 april. Den 
helgen går även Swedish League av 
stapeln och då provar vi på och ser 
hur det är att anordna övernattning 
till en del av orienterarna.

Hur gör jag om jag vill bli medlem/ 
börja spela fotboll/innebandy  
i Segmons IF?
Ta kontakt med Karl eller Jan. Vi 
annonserar även på Facebook på  
Multiarenan eller Segmons byaråd.

Karl Grimberg - styrelseordförande 
070-592 99 89 fotboll

Jan Kock - projektledare multiarena
072-231 55 88 innebandy
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stöd  & omsorg

NU ÄR DET DAGS ATT INVIGA 
FAMILJECENTRALEN GRUMS

På familjecentralen har Grums kommun och  
Region Värmland samlat barnavårdscentral, 
barnmorskemottagning, öppen förskola och  
förebyggande socialtjänst i gemensamma  
lokaler på Sveagatan 61 i Grums. 

Tid: Tisdag 12 mars klockan 10.00 är det  
invigning och öppet hus i de nya lokalerna.

Plats: Sveagatan 61 i Grums

Vi bjuder på kaffe och bakelse från Allas café, 
och det blir överraskningar för barnen. 
Varmt välkommen!

VI BYGGER NY SKOLBYGGNAD  
VID SÖDRA SKOLAN 
Den nya skolbyggnaden vid Södra skolan kommer att 
byggas i CLT (korslimmat trä) som levereras direkt 
från Stora Enso i Grums. Byggstart för projektet 
beräknas till början av mars 2019. Skolbyggnaden 
kommer att stå klar hösten 2020.

Under byggtiden kommer möjligheten att parkera vid 
skolan att vara begränsad. Vi vill därför be er som  
hämtar och lämnar att parkera vid Järpens förskola 
eller promenera om det är möjligt.

Parkeringen mot söder/Ljunggatan kommer att  
stängas av från och med vecka 10 för ombyggnation.

INFORMATION OM DEN NYA 
FAMILJECENTRALEN I GRUMS
Familjecentralen Grums finns på Sveagatan 61  
i Grums och vänder sig till ungdomar, blivande 
föräldrar och föräldrar med förskolebarn 0-6 år. 
Här samverkar Grums kommun och Region  
Värmland för stöd till familjer.

Här finns ungdomsmottagning,  
barnmorskemottagning och barnhälsovård, 
förebyggande socialtjänst och öppen förskola 
samlat på ett och samma ställe. Familjecentralen 
är en mötesplats där du knyter kontakter, hämtar 
kunskap och får råd och stöd i föräldrarollen. Vi 
som arbetar här strävar efter att främja hälsa och 
skapa goda förutsättningar för barn och vuxna.

Information på olika språk
Föreningen för familjecentralers främjande har 
en webbplats www.familjecentraler.se där du 
kan hitta mer information samt  
informationsbroschyrer på olika språk. 

Vill du veta mer, vänligen kontakta: 
Eva Hansson 
Samordnare 
0555-422 12 
eva.hansson@grums.se

www.grums.se/familjecentralengrums
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evenemang

ORIENTERINGSELITEN
TÄVLAR I GRUMS 13-14 APRIL

Under två dagar i mitten av april arrangerar OK Älgen, tillsammans med Säffle OK,  
Skattkärrs SOK och Karlstadsklubben OK Tyr, den internationella tävlingen  

Swedish League med Värmlandsdubbeln. Tävlingen går av stapeln vid Daltjärn, mellan 
Grums och Säffle kommun och beräknas locka hela 2 000 deltagare! 

Läs mer på www.grums.se/evenemang  
eller på www.sl2019varmland.se

TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: SWEDISH LEAGUE VÄRMLAND

18-årige Erik är  
Grumsklubbens mest  

talangfulla orienterare.  
Han ska springa Swedish  

League-tävlingen vid Daltjärn  
i en av juniorelitklasserna.
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evenemang

TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: SWEDISH LEAGUE VÄRMLAND

Linda Take från OK Tyr provspringer i den fantastiskt fina terrängen  
vid Daltjärn, där Swedish Leaguetävlingarna i Värmland avgörs  
13 till 14 april. På bilden syns ett röse som markerar kommungränsen  
mellan Säffle och Grums.

JUST NU PÅGÅR FÖRBEREDELSERNA för fullt inför 
den största tävlingen i klubbens historia.

–Vi är mycket glada över att vi har fått denna tävling 
till oss. Vi hade perfekt terräng att erbjuda och det tror 
jag var avgörande för att få hit tävlingen, säger Conny 
Gunnarsson, tävlingsledare, OK Älgen i Grums. De  
flesta Älgenorienterare är engagerade som funktionärer  
under tävlingsdagarna men klubben kommer även att 
representeras i en av juniorelitklasserna av Erik Eriksson 
18 år, vilket vi är mycket stolta över, säger Conny.

DE HOPPAS PÅ ATT NÅGONSTANS mellan 1 500 och 
2 000 deltagare kommer att springa de två tävlingarna 
13-14 april. Tävlingsarenan ligger precis på gränsen 
mellan Säffle och Grums kommun. Swedish league är en 
serie om sex lopp som går under våren. Loppen går över 
tre helger. De två i Värmland är deltävling två och tre.

–Vi räknar med att hela den svenska eliten kommer 
till start, både på herr- och damsidan. Dessutom hoppas 
vi på att få se några internationella topplöpare, säger 
Conny. Parallellt med elittävlingarna arrangeras det 
publiktävlingar. De har mål på samma ställe som eliten 
vid gården Tallmossen, som ligger nära E18 några  
kilometer väster om Valnäskurvan.

Conny Gunnarsson från OK Älgen är tävlingsledare för Swedish League. 
Anna Eriksson (t h), också OK Älgen, är tävlingssekreterare. I mitten ses 
Carl-Göran Strutz från Ed som är tävlingscoach. 

De två Älgenorienterarna är son och far Eriksson, Erik och Stefan. Stefan  
är engagerad ledare i OK Älgen och i värmländsk orientering.
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barn & utbildning

LINN OCH ELISABETH HAR BESÖKT samtliga 
klasser för att diskutera utifrån Rädda Barnens material 
Stopp min kropp. Det mottogs väl av såväl elever som 
lärare och det ledde till många intressanta diskussioner 
kring allas rätt till sin egen kropp.

FRÅN OCH MED LÄSÅR 18-19 har ett årshjul arbetats 
fram, där alla årskurser kommer att få besök för att få ta 
del av ett material som har barnkonventionen som grund. 

–Det är viktigt att arbetet inte stannar upp till en 
temadag utan att det är ett kontinuerligt arbete där olika 
teman anpassas till elevernas ålder, säger Elisabeth. 

DET ÄR VIKTIGT ATT ELEVERNA tidigt får med sig 
rätten till sin egen kropp och lika viktigt är det att få lära 
sig att respektera andras kroppar. Därför ingår det i  
årshjulet att lärarna läser boken Barnen i Kramdalen  
i förskoleklass. Boken tar upp samma viktiga principer 
som Rädda Barnen gör i Stopp min kropp, men utifrån 
ett sagoperspektiv, som ligger mer på de yngre  
elevernas nivå. 

TEXT: LINN FLAEN, ANNA SVEDLUND FOTO: ANNA SVEDLUND

Linn Flaen och Elisabeth Jonsson.

LÅGSTADIETS NYA ÅRSHJUL  
FÖR DET FÖREBYGGANDE ARBETET
Det var efter en föreläsning med kriminologen Nina Rung som skolkurator  
Linn Flaen och skolsköterska Elisabeth Jonsson valde att satsa stort på  
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

UNDER VÅRTERMINEN besöks förskoleklasserna och 
får arbeta utifrån Rädda Barnens målarbok om barns 
rättigheter.

–När eleverna sedan börjar första klass håller  
elevhälsan lektionen Stopp min kropp, vilket blir som en 
uppföljning från förskoleklassen. Detta följs sedan upp 
av pedagogerna vid behov och minst en gång under  
vårterminen, berätta Linn. 

I ÅRSKURS TVÅ ANVÄNDS ytterligare en målarbok där 
barns rättigheter diskuteras utifrån ett bredare perspektiv. 
Boken heter Mina rättigheter. Under årskurs tre besöks 
klasserna för ett quiz om barns rättigheter. Detta skapar  
möjlighet att lyfta olika rättigheter beroende på vad 
respektive klass har behov av. 

–Tanken är att det förebyggande arbetet som sker på 
lågstadiet ska vara en grund för eleverna att stå på när 
de sedan börjar på Jättestenskolan. Jag kommer under 
vårterminen även att arbeta tillsammans med  
Jättestenskolans kurator för att ta fram ett årshjul även 
där, berättar Linn.
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FÖRSTA LINJEN FÖR BARN OCH UNGA

Stöd till barn och unga från 6 till 20 år. Du kan få råd via  
telefon eller komma till mottagningen. Om det behövs får  
du träffa någon hos oss flera gånger under en kort period.

Till Första linjen kan du vända dig med frågor om du är  
deppig och mår dåligt, känner dig orolig eller rastlös, har 
svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar  
eller föräldrar, skadar dig själv, är eller har varit utsatt för 
våld, dricker mycket alkohol, har börjat använda droger 
eller bara behöver någon att prata med.

Alla som arbetar på Första linjen har tystnadsplikt.

Första linjen drivs gemensamt av Region Värmland och  
kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil.

Så här kan du komma i kontakt med oss:
www.hurmårdu.nu finns till för att det ska bli lättare för 
dig, som är 13 till 20 år, att komma i kontakt med oss på  
Första linjen unga Karlstadsområdet.

Första linjen unga 054-61 45 00  
Måndag, tisdag, torsdag, fredag, kl. 9.00-10.30

SMS:a 070-244 95 11 
Lämna ditt namn och information om hur vi får kontakt med dig.

SATSNING PÅ  
STÄRKTA BIBLIOTEK
Helene Tivemark på Grums bibliotek jobbar sedan  
december med ett nytt projekt som heter Stärkta bibliotek. 

STÄRKTA BIBLIOTEK är ett treårigt initiativ från regeringen, där Grums 
kommun nu är en av flera kommuner som har fått projektpengar och  
möjlighet att jobba med detta. 

–Satsningen innebär att vi får helt nya möjligheter att nå ut i hela  
kommunen och kunna nå alla kommuninvånare, säger Helene Tivemark 
som är projektledare för Stärkta bibliotek i Grums kommun. 

VÅRT MÅL ÄR ATT STÄRKA BIBLIOTEKET som mötesplats och  
kunskapsställe. Det är viktigt att som kommuninvånare enkelt kunna ta 
del av bibliotekets utbud oavsett var i kommunen man bor.

–Det gäller att hitta ny mark och nya arenor att mötas på, nya sätt att  
jobba, att utvärdera vad som fungerar bra och vilket behov som finns för  
att sedan befästa de strukturerna inom biblioteket. Det kan vara allt från 
att få till fler ”lånediskar” hos föreningar till att ordna ”torg” inne på  
biblioteket för högläsning på olika språk. Mycket spännande är  
på gång, säger Helene.

TEXT OCH FOTO: ANNA SVEDLUND

Är du eller din förening intresserade 
av att veta mer om hur vi kan  
utveckla ett samarbete? Kontakta:

Helene Tivemark 
Projektledare 
072-085 20 64  
helene.tivemark@grums.se

eller läs mer på:  
www.grums.se/starktabibliotek
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RÖSTA I EU-VALET  
26 MAJ
Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati.  
Söndag 26 maj har du, som har rösträtt, möjlighet att 
säga din mening och samtidigt påverka valresultatet  
i Europaparlamentet. 

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Alla som har rösträtt 
får ett röstkort skickat till folkbokföringsadressen. På röstkortet står 
vilket valdistrikt du tillhör samt till vilken vallokal du ska gå. 

Vallokalens namn, adress och öppettider står också på röstkortet.  
Du kan välja att rösta på två sätt – förtidsröstning eller på  
valdagen 26 maj.

FÖRTIDSRÖSTA
Under perioden 8-26 maj kan du förtidsrösta på Grums bibliotek. 
Biblioteket ligger i anslutning till kommunhuset. Bibliotekets  
ordinarie öppettider gäller. Det kommer även vara öppet på helger 
under perioden, då med begränsade öppettider. Mer information  
om det kommer i GV-nytt och på www.grums.se.

Det går att förtidsrösta i vilken vallokal som helst i hela landet.  
För att förtidsrösta ska du ha med dig både id-handling och röstkort. 
Saknar du id-handling kan du låta någon annan person intyga din  
identitet. Den person som intygar måste då visa sin id-handling.

RÖSTA I VALLOKAL PÅ VALDAGEN
Du går och röstar i den vallokal som står på ditt röstkort. Där hittar 
du också information om vallokalens adress samt öppettider under 
valdagen den 26 maj. Ta med ditt röstkort och id-handling.

YTTERLIGARE INFORMATION OM VALET
På Valmyndighetens webbplats www.val.se finns mer information  
om EU-valet. Där finns också bland annat information på flera olika 
språk och lättläst svenska.

DAGVERKSAMHETEN  
VIOLEN HAR FLYTTAT

Dagverksamheten Violen har flyttat 
till nya fina lokaler på Åsgatan 3.

Violen vänder sig till personer med  
demenssjukdom och som bor i det 
egna hemmet, i Grums kommun.

Syftet med dagverksamheten är 
att erbjuda social samvaro och 
individanpassade aktiviteter utifrån 
önskemål och förmåga. 

Målsättningen är att varje gäst 
ska trivas och må bra. Syftet med 
verksamheten är även att erbjuda 
anhöriga en tillfällig avlösning.

Är du eller en närstående till dig 
intresserad av att delta, eller önskar 
du mer information? Välkommen att 
kontakta:

Nina Örtqvist Nordgren 
Demenssjuksköterska 
0555-420 72 
nina.ortqvist-nordgren@grums.se

Eller läs mer på www.grums.se 
under Stöd och omsorg.

TIPSA OSS!
Tipsa oss om kommande 

evenemang så lägger vi in dem 
i vår evenemangskalender på 
grums.se, visitkarlstad.se och  

visitvärmland.se.  
Detta gör du enklast genom att 

fylla i formuläret på  
grums.se/evenemang
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MISSA INTE! 

VÅREN 2019 
PÅ GRUMS BIBLIOTEK

STRANDBIBBLAN
Under sommarmånaderna, om vädret tillåter, ger sig delar av Grums 
bibliotek ut i kommunen. Tidigare har vi bland annat besökt Hasseldalen, 
Båtbussen, Sparnäs, 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. 

Biblioteket har sommaröppettider vecka 26-33.

Läs mer på: www.bibliotekvarmland.se 
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PYSSELDAGAR 
FÖR BARN OCH UNGA
Håll utkik efter våra pysseldagar! 
Under påsklovet, vecka 17, har vi flera aktiviteter för barn och unga.  
Mer information kommer!

 
26 MARS 
All digital week  (vecka 13)

Christina Ternström Frostegren kallar sig själv 
för Pektanten. Hon är själv pensionär och lär 
andra pensionärer använda pekplattor. 

Under All digital week kommer Pektanten till 
Grums bibliotek.

näringsliv & jobbgrums bibliotek

25-31  mars  2019
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20 MARS
Carina Olsson

Hemslöjdskonsulenten  
Carina Olsson pratar om 

hållbar hemslöjd. Hon tar även 
med sig exempel på hemslöjd 

och visar olika tekniker.  

15 MAJ
Anna Laestadius Larsson

Författaren Anna Laestadius  
Larsson skriver historiska  

romaner, bland andra  
Barnbruden, Pottungen och Hilma 

– en roman om Hilma af Klint.  
Våren 2019 kommer den fjärde  

fristående delen i serien om 
1700-talets Sverige; Kurtisanen.

ÄNTLIGEN ONSDAG!
Alla evenemang hålls på Grums bibliotek. 
”Äntligen onsdag!” börjar alltid kl. 18.00 och är gratis. 
Föranmälan till Grums bibliotek 0555-420 50. 

10 APRIL 
Karin Brunk-Holmqvist

Karin Brunk-Holmqvist  
besöker Grums bibliotek.  
Karin Brunk-Holmqvist har 

bland annat skrivit böckerna  
Sirila gentlemän sökes,  

Stenhimlen och Akutbjällran. 
Senaste boken,  

Tango i tabernaklet kom 2018. 

BOKEN KOMMER  
HEM TILL DIG
Har du eller en närstående svårigheter att ta er till biblioteket? Då har  
ni möjlighet att få böcker och andra medier hemkörda till er en gång  
i månaden med ”Boken kommer”.

Låter detta intressant? Kom in till oss på biblioteket eller ring oss för  
mer information, telefon 0555-420 50. Informationsmaterial om  
”Boken kommer” finns även på andra språk än svenska. 

Håll utkik efter våra evenemang!
Facebook: Grums bibliotek 
Instagram: @grumsbibliotek  
Webb: www.bibliotekvarmland.se, www.grums.se/bibliotek

KOM OCH BOKCIRKLA  
PÅ BIBLIOTEKET

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

Aprils bok är Barnbruden av  
Anna Larsson Laestadius. Boken  
kan hämtas på biblioteket.
Onsdag 3 april, kl. 17.00

På vårens sista bokträff läser vi  
Kris av Karin Boye. Boken kan  
hämtas från och med 2 april.
Onsdag 8 maj, kl. 17.00
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grums bibliotek
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GRUMS KOMMUN BJUDER IN DIG SOM ÄR 65 ÅR eller äldre till ett 
av två tillfällen där du får lära dig mer om och inspireras av det digitala 
samhället. Kom och ställ frågor om de digitala områden som just du är 
nyfiken på!

Vi tillhandahåller dator, men om du vill får du också ta med din egen 
mobiltelefon eller surfplatta. Högstadieelever från Jättestenskolan  
kommer att finnas på plats för att guida dig. 

Susanne Sundgren är socialt ansvarig samordnare /IT-strateg på Grums 
kommun och initiativtagare till de två träffar som kommer att anordnas 
på Gruvan i Grums i början av april.

–Man räknar med att cirka 1,1 miljoner svenskar fortfarande lever  
i digitalt utanförskap, de flesta av dem är äldre. Grums kommun har 
därför valt att tillsammans med Region Värmland och Telia arrangera 
utbildningen Mer Digital. Eda, Sunne och Torsby kommuner har redan 
arrangerat denna utbildning och deltagarantalet har varit högt, något vi 
också hoppas på, säger Susanne.

TEXT: ANNA SVEDLUND  FOTO: TELIA

VI HJÄLPER DIG
ATT BLI MER DIGITAL
Hur gör man egentligen när man ringer ett videosamtal?  
Hur söker man efter information på Internet? Hur skaffar  
man en egen e-postadress och hur fungerar sociala medier?

NÅGON GÅNG 
HÄNDER DET 
-FRÅGAN ÄR BARA NÄR

Elen försvinner. Ingen vet hur länge. 
Det krävs inte mer än några dagars
strömavbrott för att mycket av det 
vi tar för givet ska sluta att fungera.

En samhällskris berör många 
människor och viktiga samhällsfunk-
tioner. Den krisberedskap vi har i 
samhället innebär att alla måste ta 
ansvar om något oväntat händer. 

Den 6-12 maj är det återigen dags 
för MSB:s info-kampanj: 
Krisberedskapsvecka 2019 

GRUMSINITIATIV
Har du kloka tankar,  
idéer eller förslag - lämna in ditt 
Grumsinitiativ innan 31 mars. 

Grumsinitiativ kan lämnas in från 
och med 1 januari till och med  
31 mars varje år. 

Läs mer på:  
www.grums.se/grumsinitiativ

ANMÄL DIG TILL MER DIGITAL REDAN IDAG!
Antalet platser per tillfälle är begränsat så det är först till kvarn 
som gäller. Vi bjuder på fika. Självklart är allt kostnadsfritt.

Plats: Gruvan i Grums, A-salen, Sveagatan 118 
Datum: 1 eller 2 april 
Tid: klockan 15.00–18.00

Anmäl dig senast 25 mars till kommunens växel 0555-420 00. 
Uppge att du anmäler dig till Mer Digital samt lämna namn och  
telefonnummer. Gratis bussar går tur och retur från utvalda platser. 
Plats i buss bokas vid anmälan och då får du mer information om 
hållplatser och tider. www.grums.se/merdigital
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vi jobbar för dig

TEXT OCH FOTO: ANNA SVEDLUND

DET BYGGS FÖR FULLT  
I SNICKERIVERKSTADEN 
PÅ KARBA
Anders Löfgren är handledare på arbetsmarknadsenheten  
i Grums kommun och leder sedan 2018 arbetet på  
snickeriverkstaden på Karba.

VI JOBBAR FÖR DIG!

Inom sektor socialtjänst arbetar  
10 personer som handledare,  
arbetsmarknadskonsulenter   
eller projektledare på  
arbetsmarknadsenheten (AME). 
Antalet deltagare är totalt cirka  
120 personer.

Arbetsmarknadsenheten har tre 
utgångspunkter för arbetsprövning 
och praktik (Allas café, center för 
arbetsprövning och Karba) men 
kan även erbjuda praktik hos övriga 
kommunala verksamheter. 

Under somrarna erbjuder  
arbetsmarknadsenheten  
feriepraktik för ungdomar.

Arbetsmarknadenheten jobbar 
även aktivit inom flera  
projekt såsom: ESF-projekten, 
Värmlandsmodellen  och  
Värmland tillsammans och  
TRIS Hammarö-Grums.

Från vänster: Paos, Anders, Stig, Mattias och Stefan.

ANDERS LÖFGREN är handledare för ett gäng på åtta 
personer som via arbetsmarknadsenheten (AME) i 
Grums kommun har sin praktik eller extratjänst på  
snickeriverkstaden på Karba. 

PÅ KARBA FINNS DET MÖJLIGHET att utveckla sina  
snickerikunskaper. Det finns även möjlighet att delta  
i olika typer av fordonsgrupper, i ett röjlag och att utföra 
vaktmästarsysslor på Gruvan. 

ARBETSMARKNADSENHETEN i Grums kommun 
erbjuder olika typer av insatser och målet är att främja 
individers väg mot arbete eller studier. Exempel på  
insatser kan vara gruppaktiviteter, arbetsprövning i syfte 
att kartlägga aktivitetsförmåga och arbetsutbud, olika 
typer av praktik (t.ex. yrkespraktik och språkpraktik) 
samt subventionerade anställningsformer i samarbete 
med Arbetsförmedlingen (extratjänster).

Lekstugor, handelsbodar, staket, parkmöbler, blomkrukor 
och inte minst hyllsystem till Fritidsbanken i Grums, är 
exempel på saker som tillverkats av deltagarna på Karba.

–I nuläget jobbar cirka åtta personer här och de har 
mycket att göra, berättar Anders. I somras hade vi ett  
jätteprojekt där alla hyllor till Fritidsbanken skulle  
tillverkas och målas. Vi har bra och ändamålsenliga  
lokaler och här kan alla utvecklas efter sina behov. Vissa  
är här för att träna språket och andra är anställda via  
extratjänster. Vi arbetar alla tillsammans och känner  
stolthet över det vi gör. Det är fint att kunna se att våra 
bänkar, lekstugor och bodar har blivit så uppsakttade. Just 
nu jobbar vi med att tillverka fler bodar, liknande de som 
stod i Sveaparken på skyltsöndagen. Våra uppdrag får vi 
in från kommunens andra verksamheter, främst då  
område fastighet. Arbetsmarknaskonsulenterna jobbar 
med att få ut våra deltagare till företag på praktik/jobb.


