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Den ädla konsten att inte behöva använda hjärnan

Torbjörn Bood
Kommunstyrelsens ordförande

Jag inser naturligtvis att rubriken kommer att bli en rejäl straffspark 
för de av er som per automatik kopplar samman ordet ”politiker” 
med varierande grad av brister i den kognitiva förmågan. Må så vara 
– politiker är ju trots allt representanter för befolkningen och borde 
därför vara ett representativt tvärsnitt av denna. Alla sorter skall 
finnas med. När dessa rader skrivs är det två veckor kvar till valet 
och när ni läser så är det hela över. Blev det som ni trodde? Vad tror 
ni om de nya och gamla namnen som skall styra kommun, landsting 
och rike? Skulle det ha behövts några klyftigare förmågor? Kanske 
du själv? 

Om du tycker det så finns det många partier (skulle våga säga alla) 
som både vill ha dig och skulle ha nytta av dig. Känner du dig ändå 
lite osäker? Du är nog lite för smart för att platsa, tänker du. Nja. 
Kolla denna checklista så kanske du kommer på andra tankar.

1. Du vet allt om allt. Och har det dessutom i huvudet vid varje 
given tidpunkt.

2. Du har alltid en bättre idé än den som nu är på förslag.
3. Du har aldrig någonsin googlat i mobilen när något 

diskuteras.
4. Du har aldrig otur när du tänker och har du det så är frågan 

felformulerad.
5. Du har den unika förmågan att se in i framtiden och har 

aldrig, aldrig fällt en efterklok kommentar.

Stämmer det här in på dig så är du nog inte lämplig som politiker 
– eller något annat heller. Mest av den enkla anledningen att du 
troligen inte finns. Om inte så kan du säkerligen göra skillnad. För 
oavsett vilken ideologisk riktning du känner dig tillhöra, så finns en 
sak som är säker. Synergi är som bäst när det gäller tankar.  
Fler tänker bättre än få. 

Att avsluta med ett passande citat är ett alldeles utmärkt sätt att 
inte behöva använda skallen själv. Då har ju någon annan redan 
tänkt åt en. Den här gången tar vi ett av den man som gick under 
artistnamnet Mark Twain:

EVENEMANG
 
Oktober

4: Kulturmässa, Gruvan i Grums från 
kl. 11.00. Se grums.se för mer info.

11-26: Utställning Galleri Strand i 
Slottsbron. Hans Westlund – måleri.

12: Peoria jazzband i Grums kyrka 
med Askersunds kyrkokör. Tid: 16.00.

24: ”Härifrån te Metbäcken”,  
Gruvans biosalong Grums kl. 19.00.

November

1: Musik i Allhelgonakväll i Grums 
kyrka. Tid: 17.00.

15-23: Galleri Strand i Slottsbron. 
Grums konstförenings medlemsut-
ställning, tema okända djur.

December 
 
21: Julkonsert med Eternella, Grums 
kyrkokör, Gruvöns musikkår m.fl. 
Grums kyrka. Tid: 15.00.

”Jag har sett människor som är 
trögare än jag – och sävligare och 
till och med stillsammare, lojare och 
latare än jag. Men de var döda.”
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Funderar du på att starta företag? 
Värmlandskooperativen erbjuder under hösten avgiftsfri drop in 

rådgivning runt om i länet för er som är intresserade av att 
starta företag tillsammans - ekonomisk förening

Vi påstår att den kooperativa formen skapar unika 
möjligheter för nyföretagande där delaktighet och 

demokrati är viktiga byggstenar.

Tisdagen den 14 oktober har vi drop in rådgivning på
Lokalen sågen i bibliotekshuset Grums 

Sveagatan 77
Mellan kl 12.00 - 18.00 

Välkommna!

Vill du göra en 
insats? Vi behöver 
fler gode män 
En god man hjälper personer, som på 
grund av sjukdom, försvagad hälsa, 
funktionshinder eller liknande behöver 
hjälp med bevakande av rättigheter, 
ekonomi eller personlig omvårdnad.

Som god man bör du ha en empatisk 
förmåga, vara van vid myndighetskon-
takter och kunna bistå huvudmannen 
med dennes ekonomi.

Vi har stor brist på gode män, välkommen 
att ringa för fortsatt samtal.

Kontakta oss för mer information 
och intresseanmälan

Peder Stenbäck, 054-17 23 73
peder.stenback@forshaga.se 

Sabina Halmberg, 054-17 23 72
sabina.halmberg@forshaga.se

(Telefontider måndag-fredag 10-12)

Grums är länets tredje bästa skolkommun
Lärarförbundet utser årligen  
Sveriges bästa skolkommuner. 2014 
hamnar Grums på plats 3 i länet och 
70 i riket. På betygsresultat i åk 9 
sett till förutsättningar är Grums 
skola bland de tio bästa i Sverige. 

Lärarförbundet gör rankingen för att 
uppmuntra kommuner som ger sina 
elever, lärare och skolledare goda 
förutsättningar. Till grund ligger 14 
kriterier som de anser viktiga för att 
bedöma skolans arbetsförutsättning-
ar och resultat. 

2014 års etta är Vellinge kommun 
och Hammarö är bästa skolkommun i 
Värmland med en total åttondeplats. 
Grums kommun är länstrea och på 
plats 70 i riket. På betygsresultat i åk 
9 sett till förutsättningar (SALSA- 
värde) är Grums skola bland de tio 
bästa i Sverige.

Grums placering av 290 kommuner, per kriterie:

1. resurser till undervisningen: plats 18 
2. utbildade lärare: plats 60
3. lärartäthet: plats 24
4. friska lärare: plats 268
5. lärarlöner: plats 109
6. kommunen som avtalspart (fackligt): plats 290
7. andel barn i förskola: plats 104
8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9: plats 115
9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna,  
SALSA: plats 9
10. andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9: plats 181
11. andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till SALSA: plats 23
12. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år: plats 152
13. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskole-
studier: plats 204
14. övergång till högskolan: plats 241

Totalranking: plats 70

SALSA (9 och 11) är när betygsresultatet räknas om utifrån sociala och 
ekonomiska faktorer i kommunen. Foto: Øyvind Lund

Låt stå!
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SÄKERHETSINFORMATION OM KEMIKALIER  
PÅ BILLERUDKORSNÄS GRUVÖNS BRUK

Till dig som bor i Grums med omnejd
från Grums kommun och Gruvöns bruk

BillerudKorsnäs Gruvöns bruk är 
en av Värmlands största arbets-
givare och en av Europas största 
tillverkare av papper till förpack-
ningar.  Vid tillverkningen av mas-
sa och papper använder bruket 
kemikalier. Säkerheten kring dessa 
kemikalier är mycket hög. 

Om det trots allt skulle inträffa en 
kemikalieolycka finns väl genom-
tänkta rutiner och resurser för att 
begränsa skadan. Räddningstjäns-
ten Karlstadregionen har bered-
skap för räddningsinsatser på det 
området.

Särskilda regler för kemikalier
Några av brukets kemikalier be-
döms vara så farliga och används 
i en sådan mängd att hanteringen 
är reglerad i regelverk som bygger 
på EU:s Seveso II-direktiv. Det är 
ett EU-direktiv som syftar till att 
minska risken för, och konsekven-
serna av, allvarliga kemikalie- 
olyckor. 

I direktivet anges att kom- 
munen var femte år ska informera 
allmänheten om riskerna. Den 
senaste informationen skickades 
ut 2009 och före det 2004.

Vid större förändringar, eller var 
femte år, lämnas också en säker-
hetsrapport till berörda myndig-
heter. Gruvöns bruk har lämnat in 
säkerhetsrapporter 2001, 2006 
och 2011. De är också skyldiga 
att vidta lämpliga åtgärder inom 
sitt område och samverka med 
räddningstjänsten om en allvarlig 
kemikalieolycka sker.

Risker för allmänheten
Ett antal riskanalyser har genom-
förts kring brukets hantering 
av kemikalier. Riskerna för all-
mänheten bedöms överlag vara 
mycket små på grund av hög 
säkerhetsstandard och ett relativt 
stort avstånd mellan fabriken och 
kringliggande bebyggelse. 

Lossningsolyckor eller haverier 
skulle dock kunna leda till gasav-
gång från spilld klordioxid- eller 
ammoniaklösning och gasen kan 
sedan driva in mot samhället. 

På samma sätt kan skadlig rök 
från en storbrand nå samhället. 

Både metanol och terpentin är 
lättantändliga. Syre, natriumklorat 
och väteperoxid är oxiderande 
eller brandunderstödjande och 
kan både orsaka bränder eller ge 
dem ett våldsamt explosionsartat 
förlopp.

I tabellen nedan listas de kemi-
kalier som finns på Gruvön och 
som berörs av Seveso-regelverket. 
Dessutom har klordioxid, am-
moniak och väteperoxid tagits 
med trots att de hanteras vid för 
låga koncentrationer för att omfat-
tas av reglerna.

Gas och rökmoln följer vindriktningen. Du 
tar dig ur molnet genom att gå vinkelrätt 
mot vinden. Kontrollera vindriktningen ge-
nom att se hur flagga eller lövverk i närhe-
ten rör sig. Både klordioxid och ammoniak 
är irriterande redan i låga koncentrationer 
så det finns ingen risk att du inte upptäck-
er om du är exponerad.  

Gaserna klordioxid och ammoniak känns igen på starkt stickande lukt 
som ger sveda i ögon och näsa samt hosta och irritation i halsen.

Riv ur och 
spara!

OM DET SKER ETT GASUTSLÄPP ELLER EN BRAND

Om du upplever stark gaslukt och får hosta och sveda i näsa och hals 
ska du ringa SOS Alarm på 112. Stanna inomhus tills du får hjälp. Gå 
inte ut förrän du hör Faran över-signalen.

Klordioxid              X                          X                           
Ammoniak             X                          X                          X                                                  X
Syre                        X                                                                                X
Natriumklorat                                                                                          X 
Väteperoxid                                                                                             X 
Metanol                                             X                                                    X 
Terpentin                                           X                                                    X                         X 
Eldningsolja                                                                                              X                         X

ÄMNE            AVGER        IRRITERANDE/                                BRAND-             MILJÖ-         
                         GAS                 GIFTIG            FRÄTANDE        FARLIG              FARLIG



Foto: Tony Axelsson

VMA - OM LARMET GÅR 

Vid svåra olyckor som hotar människor eller miljö varnas
allmänheten. För att snabbt nå många människor använder
räddningsledaren varnings - och informationssystemet
”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).

VMA-signalen består av en 7 sekunder lång ton och följs av 14 sekunders  
tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter. När faran upphört ljuder  
Faran över-signalen, som är en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

TEST AV SIGNAL
Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 
den första helgfria måndagen i mars, juni, september och 
december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som 
har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om 
VMA-testet.

INFORMATION VIA RADIO, TV OCH WEBB
Vid VMA-signal sänds ett varningsmeddelande i radio och 
TV. Räddningsledaren ger därefter fortlöpande information 
om händelsen via i första hand Sveriges Radio P4 Värmland. 
Information publiceras även på SVT-Text, sidan 599, och 
Grums kommuns hemsida www.grums.se. Följ de råd och 
anvisningar som räddningsledaren ger.

MEDDELANDE VIA TELEFON
Sedan 1 september 2014 skickas det också ut en varning via 
fast telefoni i form av ett röstmeddelande. Från hösten/vin-
tern 2014 kommer man även att kunna varna via SMS och då 
endast till adressregistrerade mobiltelefoner.

VAD GÖR JAG NÄR LARMET GÅR?

När du hör VMA-signalen ska du:

 • Gå inomhus. Sök skydd i närmaste 
byggnad. Du är bättre skyddad inom-
hus än utomhus.

• Stäng alla dörrar, fönster och ventiler.  
Slå av ventilation och fläktar. Stäng 
dörrar mellan rum.

• Lyssna på SR P4 Värmland eller se på 
SVT, där du får mer information.

* Sevesodirektivet är implementerat i svensk lag genom Lag 
(SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Förordning (SFS 
1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följder-
na av allvarliga kemikalieolyckor, Statens räddningsverks 
föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SRVFS 2005:2) och 
Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2005:19).

Har du frågor eller vill veta mer kontakta:

Räddningstjänsten     Mats Ganrot       Miljöskyddsenheten
Karlstadregionen       Gruvöns bruk      Länsstyrelsen
054-540 28 80        0555-414 42         010-224 70 00
            



Grums kommun är projekt-
ägare för pilotprojektet Karlstad 
Business Region (KBR). Övriga 
kommuner i projektet är Forshaga, 
Hammarö, Kil och Karlstad. 
Det pågår till och med årskiftet 
2014/2015. 

Tanken med Karlstad 
Business Region är att skapa 
en kommungemensam 
syn på samarbete mellan 
näringslivsutveckling och 
stadsplanering. Det ska hjälpa 
till att öka mängden företag i 
Karlstadsregionen och leda till 
ökad tillväxt i regionen och den 
egna kommunen. 

Karlstad Business Region, med 
Grums i spetsen, är ett av åtta 
projekt som Tillväxtverket följer 
närmare. Då de anser att det är 
lärorikt och kan bana väg för fler 
liknande samarbeten i landet i 
framtiden.

Ett resultat av projektet är 
att Karlstadsregionen nu har 
ett gemensamt lokal- och 
markregister, Vakant.

Delprojektledare:  
Anna-Maria Jäger  
anna-maria.jager@grums.se

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 
”Landsbygdsutveckling i strandnära områden” är 
ett projektsamarbete mellan Grums kommun och 
Boverket. Projektledare är Kjell Nyström, kommunens 
stadsarkitekt, och delprojektledare Anna-Maria Jäger, 
Grums kommun. Uppdraget innebär att Grums kommun 
ska ta fram ett underlag där man pekar ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta ska sedan 
användas i kommunens nya översiktsplan. Projektets tre 
fokusområden är:

•	 Landsbygdsutveckling

•	 Stranden 

•	 Vattnet

Projektet pågår hela 2014 och ska slutredovisas till 
Boverket i april 2015.

Anna-Maria Jäger 
anna-maria.jager@grums.se

Foto: Mostphotos

Kulturmässa i Gruvan, Grums, lördagen den  
4 oktober, start kl. 11.00. Utställningar, evenemang, 
sång och musik. Avslutas med en film i biosalongen 
kl. 18.00. Välkommen!

Bryggbåt på Sävsjön. Foto: Øyvind Lund6  VÅRT GRUMS  Oktober 2014
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En dag på Järpegatans äldrebostäder 

Våning 2
Våning 2 på Järpegatans äldrebostäder i Grums är 
en demensavdelning. Där bor tio personer som har 
demensdiagnos. Personalen som arbetar med deras 
omvårdnad består av åtta personer.

På morgonen kommer dagpersonalen och byter av 
nattpersonalen. Tre personer ur personalen hjälper de 
boende med personlig omvårdnad och frukost i den 
takt som de vaknar.

Det serveras lunch klockan 12.30-13.00 med 
huvudrätt och dessert som personalen själv 
tillagat. Efter maten vill många av de boende 
vila och de får hjälp i säng. Vid 14-tiden anlän-
der den personal som ska jobba kvällen. 

Eftermiddagskaffe serveras cirka klockan 
15.00 och då är det lässtund i samband med 
kaffet. På eftermiddagen beställer personalen 
livsmedel, förbrukningsmaterial, apoteksvaror 
osv. Personalen umgås med de boende och 
förbereder kvällsmat.

Kvällsmaten serveras klockan 17.30. Efter det 
tittar man på TV och det serveras kvällssmör-
gås och dryck. De boende får hjälp att lägga 
sig när de önskar och är trötta. Nattper- 
sonalen börjar klockan 22.00.

Foto: Øyvind Lund

Under förmiddagen sköter personalen städning av de boen-
des lägenheter och deras tvätt. En i personalen har hand om 
köket. Förmiddagskaffe serveras och efter det följer personal 
med de som vill gå utomhus.
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Lösning till korsordet i Vårt Grums juni 2014. Vinnare i dragningen var                   
Yvonne Kihlström, Segmon, som vann en musik-CD.

www.grums.se

Har du svårt att komma till biblioteket på grund 
av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning? 
Genom vår Boken kommer-verksamhet får 
du gratis hem böcker, CD-böcker eller Stor-
Stilsböcker. Kontakta Grums bibliotek för mer 
information på tel. 0555-420 50.

Boken kommer  
gratis hem till dig

Höstens motionsverksamhet startade 
vecka 36. Vi har löpande intag under 
hela terminen.

Måndagar kl. 16.30: Kom igång/Rygg- 
motion. 15 gånger. 

Tisdagar kl. 16.00: Prova på Stavmotion. 
5 gånger á 45 min (100kr).

Torsdagar kl. 11.00: Hjärtmotion.  
15 gånger.

Terminsavgifter:  
En motionsaktivitet i veckan: 500 kr 
per termin. Två eller flera motions- 
aktiviteter i veckan: 650 kr per termin. 

För mer information och anmälan:
Grums Friskvårdscentral,  
Friskvårdskonsulent Sofia Sätter
Gamla vägen 89 (Grums vårdcentral). 
Tel: 010-476 47 66. E-post:
friskvarden.grums@telia.com

Svara!
Du kan vara i 
fara.

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA är 
Sveriges varningssystem vid allvarliga händelser 
och kriser. 

Från och med den 1 september kan du även få 
varningar som talmeddelande via din fasta telefon.
Läs mer om Sveriges nya kompletterande 
varningssystem på www.msb.se/vma eller 
www.sosalarm.se/nytt-system-for-vma 

Hur gick det i valet till riksdag, kommun och landsting?
På valmyndighetens webbplats www.val.se direkt- 
rapporteras resultaten av rösträkningarna.


