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”Roligt vetande. Dom som jobbar i 
#grums bidrar per person mer värde 
till den svenska tillväxten än vad 
Danderydborna gör...SCB. BRP per 
sysselsatt 907 tkr i Danderyd och 
1104 tkr i #Grums” 
          - @majedsafaee på Twitter

Hört & sett
om GrumsHär bjuder vi på lite av 

vårens omvärldsbevakning.

Ungdomsarbetslös- 
heten i Grums hade i 
mitten av maj minskat 
med 5 procent sedan 
samma tid förra året.

Sveriges ambassadör i Israel, Carl Magnus  
Nesser, bodde i Grums 1982-1986 och var elev på 
Södra skolan och Jättestenskolan. Han har också 
bland annat tjänstgjort vid Sveriges FN-represen-
tation i New York och vid OSSE-delegationen i 
Wien. Han var Sveriges ambassadör i Irak från juli 
2010 till hösten 2012. Nesser skrev till kommunal-
rådet i mars och avslutade med ”heja på till dig 
och dina kollegor i kommunen i ert viktiga arbete 
för Grumsbornas bästa!”

På Twitter:

en blogg på land.se

Idrott är på väg att bli en 
klassfråga i Sverige, men 
inte i Grums. En rapport 
från CIF visar att Grums 
är ett undantag på plats 2 
bland de 10 kommuner som 
tar emot mest stöd till ung-
domars idrott. Grums barn 
och unga får i snitt 615 kro-
nor per person i LOK-stöd, 
trots att medelinkomsten i 
kommunen är relativt låg. 
Övriga kommuner bland 
de på 10-i-topp är typiska 
höginkomstkommuner.
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Värmlands framtid
Värmlands framtid är ett läns-
övergripande projekt med 
finansiering från Europeiska 
Socialfonden (ESF). I det kraft-
samlar länets alla kommuner med 
målet att minska arbetslösheten 
och utanförskapet bland unga. 

Värmlands framtid i Grums är 
till för ungdomar mellan 16-24 år 
som varken studerar eller arbetar.  
Projektet ger resurser till att att 
hjälpa ungdomar och unga vuxna 
att hitta ett sätt att komma vidare, 
helt utifrån deras individuella 
behov. 

Det kan handla om att komma 
igång med studier, ha praktik, 
vägledning inför studier/arbete, 
stödsamtal, hjälp i kontakter 
med myndigheter eller att delta i 
någon aktivitet (t ex studiebesök, 
friskvård, social träning eller 

körkortsteori) i grupp eller enskilt. 
Tillsammans görs kartläggningar 
samt handlingsplan för att hitta 
just det individuella behovet. 

Målet är att få ungdomen att 
må bra och att individen i 
förlängningen blir bättre rustad 
för att komma vidare med det den 
vill, vare sig det är studier, praktik 
eller arbete.

Tre bra saker med projektet: 

1. Att delprojektet ska förankras 
lokalt för att passa Grums behov.

2. Att det blir ett brett kontaktnät.

3. Att det finns regionala projekt-
koordinatorer som håller ihop 
detta stora projekt och även kan 
hjälpa till i detaljfrågor.
 

Kontaktuppgifter: 
Ingrid Veileby, projektledare 
Tel. 072-203 19 17

ingrid.veileby@grums.se

Sveagatan 61, Grums  
(f.d. Åsfjärden)

Ingrid Veileby

Hjärta Grums  
vårt nya gemensamma platsvarumärke

Du har säkert sett den fina symbolen för Grums som  
Staffan Johansson tog fram under våren. Nu lanserar vi 
den som ett gemensamt platsvarumärke för alla som verkar 
inom kommungränsen. Det innebär att alla företag,  
föreningar och organisationer här i kommunen får använda 
den i sin marknadsföring mot kunder, medlemmar, besökare 
osv. Till exempel som ett komplement till sin egen logotyp. 

Grums kommun kommer fortfarande att använda sin kom-
munlogotyp med vapnet för den kommunala verksamheten 
och uppdraget. Vi kommer att använda Hjärta Grums-sym-
bolen som ett komplement när vi marknadsför kommunen  
som plats. Till exempel mot besökare, näringsliv eller  
liknande målgrupper. 

För att använda <3 Grums: surfa till 
grums.se/hjartagrums för bildfiler  
och mer information.

Hjärtligt välkommen!
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Britts frisersalong firar 45 år

FÖRETAGET

BJs damfrisering öppnade vid 
torget i Slottsbron för 45 år 
sedan. Britt Johansson var då 
23 år och hade två små pojkar. 
Hon köpte salongen med interiör 
av fru Eriksson i Slottsbron som 
tidigare ägt den i 13 år. Britt 
använder fortfarande stora delar 
av originalmöblemanget och 
både kundstolarna, lamporna och 
schamponeringsstället är nästan 
60 år gamla. Den spektakulära 
lampan i taket och stolarna ger 
salongen en häftig retrokänsla. 

Sparat frisörverktyg 
Britt har samlat ihop en mängd 
olika frisörgrejer genom åren. 
Bland annat en elektrisk 
permanentmaskin som lockat 
företaget Wellas högsta chef till 
ett besök i salongen, men även 

Torget har blivit tomt
Britt har också följt torget i 
Slottsbrons utveckling genom 
åren. Från att ha varit ett 
blomstrande torg med både 
postkontor, bank, mataffär och 
fiskbil på fredagar är det numera 
alltför lugnt enligt Britt. Det är 
bara hennes salong som troget 
funnits kvar tills idag.

  - Allt är roligt med frisöryrket, 
men det absolut roligaste är att 
få göra studentuppsättningar. 
Jag har varit med så länge nu att 
det jag lärde mig i början av min 
frisörkarriär är modernt igen, 
säger Britt. 

Text: Anna-Maria Jäger
Foto: Helena Bergström

locktänger, hårfönar och andra 
frisörverktyg från olika tidsepoker 
finns att beskåda i salongen.

Äldsta kunden 104 år
Genom åren har Britt jobbat upp 
en stor kundkrets i varierande 
åldrar. Britts äldsta kund är 
104 år och henne åker hon till 
äldreboendet Edsholm och 
klipper. Britt har också flera 
kunder som är över 90 år och hon 
är nu inne på femte generationen 
kunder. 

Relationen till kunderna har blivit 
nära vilket Britt tycker är extra 
roligt. Hon får följa kunderna 
genom roliga saker såsom dop, 
bröllop, studentfirande men också 
jobbigare saker som begravningar 
och skilsmässor.
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När jag ringer Robin Johansson 
från Grums, mer känd inom 
e-sport som ”Fifflaren”, är han på 
väg att lämna Sverige. Dagen efter 
ska han med ett flyg till USA där 
han ska bosätta sig i New York 
tillsammans med sin amerikanska 
flickvän. 

I november pensionerade han sig, 
27 år gammal, som proffsspelare i 
dataspelet Counter-Strike Global  
Offensive (CS:GO). Då hade 
Robin tillsammans med svenska 
e-sportorganisationen Ninjas in 
Pyjamas (NiP) vunnit det mesta. 
Men låt oss backa tillbaka till 
början.

Det var en vän till hans pappa 
som bjöd in Robin att spela 
dataspel för ungefär femton år 
sedan. Därifrån utvecklades det 
sedan till en karriär. Hans föräldrar 
har alltid varit stöttande och låtit 
honom spela.

  - E-sporten har börjat tas mer 
seriöst, säger han. Alla stora 
lag har proffskontrakt, merch 
(produkter för fansen, reds. 
anm.) och tjänar bra med pengar. 
Spelarna har blivit yngre, när jag 
började var medelåldern mellan 
22-26 år och nu är den snarare 
16-17 år. 

Tyvärr är det fortfarande mest 
killar inom esporten, men det 
börjar förändras. Det finns dam-
turnéringar och egna ligor. 

Ett CS-lag består av fem spelare 
och en lagkapten. CS:Go är ett 

något som man tycker om, sitt 
intresse.

Idag när han lagt tävlandet 
på hyllan är Robin verksam 
som analytiker och expert-
kommentator inom e-sport och 
dataspelsbranschen. Det kan 
hända att du har sett honom i 
TV6 och numera arbetar han som 
sagt i USA. CS:GO slog nyligen 
publikrekord med över 1 miljon 
tittare samtidigt.

  - Sverige har alltid varit en av de 
största nationerna inom e-sport, 
med många fans, säger Robin. 
Europa är störst på turnéringarna. 

Robins/Fifflarens och NiP:s titlar,  
ett urval: 

1:a ESL One Köln 2014
1:a DreamHack Summer 2013
1:a Copenhagen Games 2013
1:a Esport-SM 2013
1:a DreamHack Winter 2012
1:a ESWC 2012
2:a ESL One Katowice 2014
2:a DreamHack Winter 2013
 
Counter-Strike är ett actionfyllt 
sk förstapersons-skjutspel, där 
bildskärmen motsvarar spelfigurens 
synfält och skjutvapen spelar en 
stor roll. Flera spelare spelar mot 
varandra i lag, via nätverk. 

av de svåraste lagspelen. Det 
ställs höga krav på samspel 
och kommunikation. Laget NiP 
spelade Robin med i 2,5 år, med 
samma lagmedlemmar under hela 
den tiden vilket är lite ovanligt. 

Tillsammans med NiP har han 
vunnit det mesta som går att 
vinna. Under ett helt år förlorade 
de inte en enda match. Laget 
finns fortfarande och har 
massvis av fans, liksom Robin 
själv - eller ”Fifflaren”. NiP har 
blivit lite legendariska. Deras 
facebooksida följs av över en 
halv miljon människor. När Robin 
pensionerade sig gjorde fansen 
hyllningsfilmer med honom som 
de lade ut på nätet.

  - Som proffsspelare fick jag resa 
mycket och se världen. Det blir 
mycket övning i att prata engelska 
och eftersom det är ett lagspel är 
det socialt, säger han. Det allra 
bästa är att man får hålla på med 

Robin spelade sig 
till världstoppen

Helena Bergström

Foto: nip.gl
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Grums kommun presenterar:

Dina förtroendevalda i kommunfullmäktige

Leif Haraldsson (S)
Kommunstyrelsens

ordförande
Planeringsutskottets 

ordförande

Ulrika Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges 

ordförande
2:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen

Tore Ingman (S)
Ledamot i  

kommunstyrelsen
Samhällsbyggnads-

utskottets ordförande

Mariana Möllberg 
Kleven (S)
Ledamot i  

kommunstyrelsen
Utbildnings- och 

omsorgsutskottets 
ordförande

Elvy Hansson (S)
Kommunfullmäktiges 
2:e vice ordförande

Agneta Andersson (S) Niklas Elvin (S)

Lars Fridén (S) Malin Hagström (S) Sune Ingman (S)
Ledamot i  

kommunstyrelse

Anna-Karin Elvin (S)

Ingen bild

Armand Kleven (S)

2014 - 2018
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Siri Johansson (M) Kristoffer Davidsson (M)

Thomas Nilsson (S)
Ledamot i  

kommunstyrelsen

Judith Kisch (M)
1:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen
Planeringsutskottets 

vice ordförande

Crispin Hultkrantz (M)
Ledamot i  

kommunstyrelsen
Utbildnings- och 

omsorgsutskottets 
vice ordförande

Ulrika Jacobs (M)

Monica Strandli (S)Reneé Pettersson (S)

Pekka Perna (V)

Erivan Waysi (S)

Eva Sidenvall (C)
Ledamot i  

kommunstyrelsen

Birgit Sturesson (C)
Ledamot i  

kommunstyrelsen
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forts. Förtroendevalda i kommunfullmäktige

Maria Svedinger  
Andersson (C)

Evelina Johansson (C) Jesper Johansson (MP) 
Ledamot i  

kommunstyrelsen

Victoria Wärmler (SD)
Ledamot i  

kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
En kommun är en demokratiskt 
styrd organisation. Kommunfull-
mäktige har det övergripande 
ansvaret för all kommunal verk-
samhet. Det är fullmäktige som 
ytterst fattar beslut i ärenden av 
större vikt. 

Ledamöterna i fullmäktige utses 
av kommuninvånarna vid allmän-
na val vart fjärde år. Nuvarande 
mandatperiod gäller fram till den 
15 oktober 2018. 

Alla våra politiker utom kom- 
munalrådet är fritidspolitiker som 
försörjer sig på annat.

Peter Kuhlman (SD) Tomas Pettersson (SD)

Ingen bild

Ann-Sophie Elwin (MP)

Ersättare i fullmäktige

Christine Jäger (S) leda-
mot i kommunstyrelsen
Juan Carlos Martinez (S)
Frank Lassen (S)
Gun-Britt Arvholm (S)
Lennart Carlsson (S)
Therese Bood (S)
Stewe Cato (S)
Susanne Nilsson (S)
Jenny Kumm (V)
Ken Rosén (V)
Nalle Bengtsson(M)
Ann-Sofie Jansson (M)
Victoria Brunåker (M)
Adam Andersson (C)
Agneta Österlund (C)
Matti Nordenström (MP)
Anette Strömberg (MP)
Monica Pihlajamäki (SD)
Henry Pihlajamäki (SD)

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen bereder alla ärenden som 
ska behandlas i kommunfullmäktige. De leder 
och samordnar kommunens verksamhet. De 
har också ansvar för kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning. Nuvarande mandat-
period gäller fram till den 31 december 2018.

En kommun har enligt lagen ansvar för:
• Barnomsorg och förskoleverksamhet
• Att kommunen ska ha ett bibliotek
• Den obligatoriska grundskolan samt huvuddelen av gymnasieskolan
• Socialtjänsten (bl.a äldreomsorg och sociala biståndsfrågor)
• Plan- och byggfrågor
• Hälso- och miljöskydd
• Renhållning och avfallshantering
• Räddningstjänst
• Ordning och säkerhet
• Vatten och avlopp
• Underhåll av kommunala gator och parker
• Civilt försvar
All annan verksamhet sker på frivillig grund. §§
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En smak av Borgvik
Efter ett slags mellanår då 
Kvarnen stått tom till försäljning 
finns nu helt klart något för allas 
smaklökar i Borgvik.

Angela Petré och Nicklas Karlsson 
heter det nya ägarparet av 
Kvarnen i Borgvik. De är barn-
domsvänner som gifte sig och fick 
tre gemensamma barn. Angela har 
även två barn sedan tidigare. Alla 
i familjen är bosatta i Sölje och 
driver även ett jordbruk där. 

Stor branschvana
Angela har mångårig restaurang-
vana både som plats- och per-
sonalchef över 250 anställda i 
Köpenhamns mest välbesökta 
turistmål och restauranger i Tivoli 
och Nyhavn. Hon har även varit 
restaurangchef på Olssons Brygga 
i Arvika.

Angelas passion och intresse 
för service, god mat och dryck 
och maken Nicklas praktiska 
kunskap om byggnadsvård blev 
en lyckad kombination när anrika 
Kungskvarnen fanns att köpa. 

  - Vi har öppnat för sommar-
säsongen nu och satsat stort på 
en ny uteservering och att ha 
öppet alla dagar. Borgvik är ju en 
av Värmlands mest ursprungliga 

gastronomi. Det lilla café som 
funnits i lokalen har ersatts med 
ett modernt öppet restaurangkök. 

Sliperiets ägare Oscar Mag-
nusson har tillsammans med 
kökschef Niklas Pettersson 
skapat en vision om den goda 
matupplevelsen. Alla bitarna 
föll på plats när de deltog vid 
Turismtinget 2014 och hörde 
om bland annat det nynordiska 
matmanifestet. 

  - Vi var redan flera månader in 
i planeringen och så stod det en 
person på scenen och pratade om 
just det som vi ville göra. Det var 
väldigt inspirerande, säger Oscar.

De fyra elementen
I Sliperiet ska det finnas en tanke 
bakom hela måltiden. Menyn 
är komponerad utifrån de fyra 
elementen jord, luft, vatten och 
eld. Råvarorna ska vara svenska 
och spårbara med mycket 
ekologiskt. Med kvaliteten i första 
rummet tillagas de så som krävs 
för att få rena och enkla smaker. 

  - Det ska inte vara för många 
smaker på en och samma tallrik, 
säger Niklas. Tre räcker. Då är det 
bättre att ha fler rätter.

och vackraste platser, säger 
Angela. 

Klassisk mat och temakvällar
Gästerna har redan jublat över 
att de nu kan sitta utomhus 
under mer ordnade former. Efter 
midsommar drar temakvällar igång 
med bland annat ”all you can eat”-
grillkvällar och räkfrossor. 

  - Vår mat är klassisk, vällagad och 
tilltagen. Våra bakverk och tårtor 
likaså. Drycken är genomtänkt och 
med goda alkoholfria alternativ, 
berättar Angela. Vi har öppet alla 
dagar för både lunch och middag.

Värnar om Borgvik
Det är roligt att Grums kommun 
värnar om Borgvik, lyser upp de 
vackra byggnaderna på kvällen 
och bidrar till att sätta oss på 
kartan säger Angela:

  - Vi har blivit mycket välkom-
nade i kommunen och tror på ett 
kanonsamarbete. Det märks att 
det finns ett hålrum att fylla i nu 
efter att det varit nedsläckt på 
Kvarnen. 

Nynordisk matupplevelse
Sliperiet som sedan konsthallens 
öppning varit Borgviks stora 
dragplåster erbjuder numera även 

Kvarnen i 
Borgvik
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Helena Bergström
Anna Maria Jäger

Foto: Anna-Maria Jäger

Gemytlig stämning
Niklas har bland annat arbetat 
som kock på olika Göteborgs-
krogar under tjugo år. Han 
betonar att Sliperiet inte ska ses 
som någon gourmetrestaurang.

  - Vi ska ha jättehög service och 
kvalitet men samtidigt en gemytlig 
avslappnad stämning, säger han. 
Det ska vara välkomnande så att 
du till exempel ska kunna ta med 
svampkorgen hit för att få lite 
tillagningstips.

De har öppet för bokningar alla 
dagar och kommer att servera 
lunch när konsthallen är öppen. 
Målet är att bli en knutpunkt för 
matentusiaster i Värmland. Det 
planeras gästspel med kända 
kockar, kurser och workshops, 
affärsluncher, event och bröllop. 

Hamncaféet i nya händer
Anki och Niclas Lundsten är nya 
ägare till Borgviks hamncafé.
De tog över verksamheten vid 
Slaggudden i Borgvik i mars och 
renoverade byggnaderna innan 

de öppnade verksamheten för 
säsongen. Anki och Niclas vill göra 
området till en oas som ska locka 
turister. Paret äger också Grums 
Fish ’n Camp som de har rustat 
upp till en vacker plats vid Sävsjön 
i Segmon. 

  - Vi ser hamnen i Borgvik som en 
utgångspunkt för olika aktiviteter. 
Till exempel uthyrning av båtar 
för fisketurer på Vänern, kajaker, 
cyklar och kanoter, säger Niclas.
 
Burgare på gårdens kött
Hamncaféet kommer att servera 
fika - med hembakt bröd så långt 
det är möjligt - kulglass och styck-
glassar samt något matalternativ 
som går att värma. De kommer 
inte servera räksmörgås eftersom 
de inte vill konkurrera med 
Värmskogs cafés koncept.

Däremot kommer de att ha 
grillkvällar under sommaren 
och då serveras hamburgare på 
kött från deras eget lantbruk, 
Ingersbyns gård. Där driver de 
ekologisk produktion av nöt- och 

lammkött. Två lantbrukarfamiljer 
driver alltså turismnäringar i 
Borgvik nu. Kanske är det en 
kombination som ligger i tiden?

Foto: Øyvind Lund

Sliperiet Gastronomi

Borgviks hamncafé
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2015
venemangskalender juni - septemberE

Juni

6 Nationaldagsfirande i Sveaparken i Grums. 
6 Nationaldagsfirande på Strandvallen i Slottsbron 
6 Nationaldagsfirande på Grums hembygdsgård, Long. 
7 Här är den sköna sommar, bryggkväll i Liljedal. 
17 Sommarbingo vid Jättestenskolan.  
18 Midsommarstången kläds, Grums hembygdsgård, 
Long. 
19 Midsommarfirande i Liljedal. 
19 Midsommarfirande i Borgvik. 
20 Midsommargudstjänst, Grums hembygdsgård, Long. 
20 Sommarcafé på hembygdsgården i Liljedal. 
24 Sommarbingo vid Jättestensskolan. 
25 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long. 
25 Allsångskväll på Slottsbron Rock & Country Club. 
27 Dans i Skruvstadsparken med Horizont. 
27 Pubkväll i Folkets Park i Segmon. 
28 Bryggkväll i Liljedal. 
29 Fotbollskul i Långsta skola.

Juli
1 Sommarbingo vid Jättestensskolan.
1 Musikquiz i Västra Smedstorp.
2 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long.
5 Sköna söndag - musikkväll på Sliperiet, Borgvik.
6 Fotbollskul i Långsta skola.
8 Musikquiz i Västra Smedstorp.
8 Sommarbingo vid Jättestensskolan.
9 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long.
11 Borgviks motordag, hamnområdet i Borgvik. 
11 Rock n´cruising i Folkets Park i Segmon. 
12 Sköna söndag - musikkväll på Sliperiet, Borgvik. 
16 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long. 
18 Dans i Skruvstadsparken med Arvingarna. 
19 Sköna söndag - musikkväll på Sliperiet, Borgvik. 
23 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long. 
26 Packmopedsturnén på Sliperiet. 
27 Badkväll i Långsta, Långsta Backlanne. 
30 Allsångskväll på Slottsbron Rock & Country Club. 
30 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long.

Augusti

1 Dans i Skruvstadsparken med Elisas. 
2 Loppis och café på Liljedals hembygdsgård 
2 Sköna söndag - musikkväll på Sliperiet, Borgvik. 
3 Crocketkväll på Långsta skola. 
6 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long. 
13 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long. 
14-15 Folk- och rockfestival i Segmons Folkets park. 
15 Dans i Skruvstadsparken med Poptimisterna. 
20 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long. 
27 Allsångskväll på Slottsbron Rock & Country Club. 

29 Laviniakväll på Grums hembygdsgård, Long. 
30 Walk Of Hope, idrottsparken i Grums. 
 
September

4 Kura skymning på Grums hembygdsgård, Long.  
19 Woodjoggen, Sveaparken i Grums. 
26 Nonstopdans med Horizont och Selex, Slottsbron Rock & 
Country Club. 

Museum och utställningar

Sliperiet- kultur i ett hus, Borgvik 
Årets utställare är Ingalena Klenell, Nathalia Edenmont, Terry 
O’Neill, A conversation piece, Mia Willaume, Camilla Hällgren, 
Christopher Rådlund, Makode Linde och Tommie S Ohlson. 
Maj: torsdag – söndag 12–17. Juni – aug: alla dagar 11–18.  
Sept: fredag – söndag 12–16. Vid helger och speciella 
evenemang se www.sliperietborgvik.se

Utställning i Borgvik 
Ateljé Mysen i Borgvik visar upp smycken i egen design, 
stickat, tovat samt änglar av pärlor och ull. 19 juni kl. 11. 
Kontaktperson: Eva Johansson.

Sommarutställning hos Mimmi Design 
Vernissage för Unni Brekke, skulptur & Thomas Christensen, 
måleri den 27 juni kl. 12-16, pågår till den 25 juli. måleri. 
Vernissage för Lena Ekemark, keramik, och Gunilla Ekemark, 
måleri, 1 aug. 12-16, pågår till 29/8. Plats: Pikenberg utanför 
Grums. www.mimmidesign.se

Borgviks museum 
Idag visas en permanent utställning om järnets väg 
från skogen till färdig produkt på plan två samt mindre 
utställningar på plan ett. Här finns också möjlighet att digitalt 
söka historisk information om platser och personer i Borgvik. 
Fråga i receptionen. Öppettider: 20 juni t.o.m. 10 augusti alla 
dagar kl. 12-17. www.borgvik.se

Konstutställning på Galleri Strand i Slottsbron 
Arrangeras av Grums konstförening. Konstnärerna Carl-Olov 
Sävö och Lilian Melitshenko från Säffle ställer ut 13/8-21/8 kl. 
17-20. Konstnären Erik Hjort från Karlstad ställer ut 12/9-27/9, 
öppettider tor-fre kl. 17-20, lör-sön 14-17.

Glasbruksmuseum i Liljedals hembygdsgård 
Visning av bruksföremål i glas däribland många olika buteljer, 
bl.a. modellen till Absolutflaskan. Bilder och föremål från 
glasbrukstiden åren 1780-1917. Om du vill besöka museet kan 
du ringa Uno Wentzel på tel. 0555-910 17.

För mer information se grums.se/evenemang



Vernissage hos Sliperiet Konsthall & Gastronomi
 
Första lördagen i maj slog Oscar Magnusson på Sliperiet i Borgvik upp 
porten till årets konstutställning. Det gavs också smakprov på vad smak- 
lökarna har att vänta i den nya gastronomidelen. ”Det är en fantastisk lokal 
och allt är jättebra hängt och belyst”, berömde konstnär Nathalia Eden-
mont som enligt Oscar äntligen låtit sig övertalas om att ställa ut där.

Judith Kisch (M) kom med blomma från kommunen.

Ingalena Klenells 
glasutställning Forest 
Mort på vindsloftet.

Hanna Hellquist och Louise Andersson Bodin 
poserade för en bild ihop.

Kökschef Niklas Pettersson bjöd på 
högklassig plockmat som de flesta hade 
väldigt svårt att slita sig ifrån.

Konstnärer som deltog var (fr. vä.) Nathalia Eden-
mont, Camilla Hällgren, Karolina Norlin, Tommie 
Ohlsson och Ingalena Klenell.


