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Nu har jag snart varit 
kommunalråd i Grums kom-
mun i nio månader. Redan 
från starten insåg jag att vi 
måste jobba mer utåtriktat för 
att skapa nya etableringar i 
kommunen. Vi organiserade 
därefter en enhet inom med- 
borgarkontoret som heter 
tillväxtenheten. De jobbar 
med att skapa bättre förut-
sättningar för utveckling och 
företagande i Grums. Foto: Øyvind Lund

Hej!

Vi försöker hinna med så många företagsbesök som möjligt här 
i kommunen, några av de som vi besökt finns listade på sidan 7.  
Jag har själv varit med och besökt ett trettiotal, från lantbrukare 
till pappersindustri och allt däremellan. Det är viktigt att skapa 
relationer och få kunskap om verksamheten i alla företag. Till vår 
glädje har Grums kommun i år klättrat 44 placeringar i Svenskt 
Näringslivs undersökning om företagsklimatet och är femma i länet.

Det finns nästan lika många olika verksamheter i en kommunal 
organisation, samhällsservice från det att du föds fram tills du ska 
lämna jordelivet. Jag har suttit på äldreboende och hållit några i 
handen och jag säger bara det, att så uppskattad är det sällan man 
blir. Jag har även varit på olika förskolor och spelat spel med barn 
och lyssnat på personalens utmaningar i arbetet. Det finns många 
medarbetare som är så stolta över sin arbetsplats i kommunen, som 
vill göra det bästa och helst  lite till.

De här samtalen, både hos företagen och på kommunens egna 
arbetsplatser, tar jag med mig in i styrelserummet när vi ska ta 
besluten. Det är genom dialog man kan utvecklas både som person 
och som kommun. 

Med vänlig hälsning,
 
Leif Haraldsson 
kommunstyrelsens ordförande och snart 50 år

Karlbergs avfallsstation
har lördagsöppet

Öppet kl. 08.00 - 13.00.

10 oktober
24 oktober
7 november
5 december

Välkommen!

HÖSTRENSA?

Ungdomsarbetslösheten i Grums var i augusti 20,6  
procent av arbetskraften 18-24 år. För ett år sedan var mot-
svarande andel 24,8 procent. 104 ungdomar är arbetslösa, 
för ett år sedan var det 129. Det motsvarar en minskning av 
arbetslösheten för 18-24 år med cirka 18 procent. Vi fort-
sätter jobba för att fler unga ska få jobb, t. ex genom  
projekt som Ung Framtid.



VÅRA LEKPLATSER

Miljöbränsle, gratis Internet 
och bra tillgänglighet. Snart 
byts alla bussar som körs för 
Värmlandstrafik ut mot nya.

Gratis internet i alla linjebussar.  
Bra tillgänglighet för resenärer 
med funktionsnedsättning av syn, 
hörsel eller rörlighet. Det är några 
av nyheterna när Värmlandstrafiks 
samtliga bussar byts ut.

I trafik från december
I de 159 bussar som ska levereras 
har man totalt investerat omkring 
450 miljoner kronor. Leveransen 
kommer att ske från mitten på 
oktober och fram tills trafikstarten 
i december. Utöver dessa bussar 
levereras också ett stort antal 
fordon i några olika typer till 
skoltrafik i tretton kommuner. 

Värmländskt överkörningsskydd
Den gula färgen har utvecklats 
ur en säkerhetssynpunkt.
Bakom bakdörren finns ett 
bagageutrymme för större väskor. 
Bussen har nigningssystem och 
yttre utrop. Alla linjebussar är 
utrustade med ett överkörnings-
skydd på höger sida, utvecklat 
och producerat i Värmland av 
värmländska företag.

Bussarna är byggda så att rull-
stolar, barnvagnar och rollatorer 

kan tas in fram och ut genom den 
bakre dörren. Alla platser i den 
främre delen är bokningsbara, 
med extra benutrymme. Bussarna 
uppfyller kraven på använd- 
barhet för personer med funk-
tionsnedsättning inom rörlighet, 
syn eller hörsel.
 
Gratis Internet
Alla bussar är utrustade med 
wi-fi, luftkonditionering och med 
övervakningskameror för ökad 
trygghet. Mellan läslamporna 
vid varje sittplats finns ett usb-
uttag så att resenären kan ladda 
sin telefon. Alla säten är fällbara 
med trepunktsbälten, fotstöd och 
armstöd. Bussarna i linjetrafik har 
två inbyggda barnstolar och ett 
antal platser har bälteskrokar som 
sänker bältet. 

40 procent fossilfritt bränsle
Alla bussar är utrustade med 
kommunikationssystemet 
Rakel samt larm och, liksom 
tidigare, moderna betalsystem 
och driftuppföljningssystem. 
De kommer också att utrustas 
med hållplatsutrop och real-
tidsinformation. Bussarna är  
godkända för drift med bio-
bränslet RME till cirka 40 procent 
av produktionen.

Värmlandstrafik byter ut alla sina bussar

Två av bussarna som ska bytas ut. Foto: Värmlandstrafik

Kommunen har förutom vid skolor 
och förskolor ett antal lekplatser 
som är för allmänheten. Tre av dessa 
(markerade med *) är större sam-
lingslekplatser. De är för barn från 
cirka2 år under tillsyn från vuxen.

Björnbärsvägen, Grums
*Floravägen, Grums
*Karlbergsgärdet, Grums
Duvfåsen, Slottsbron
Björnmossavägen, Grums
Skolgatan, Segmon
Granrisvägen, Medskog
*Sveaparken, Grums

Område Gata har hand om de 
allmänna lekplatserna. Kommunens 
fastighetschef ansvarar för utemiljön 
på skolor och förskolor, i dialog med 
skolledningen. Underhåll sköts efter 
behov och enligt en prioriteringslista.

Du och dina barn får gärna nyttja lek-
platsen på Jättestenskolan i Grums 
när skolan inte är öppen.

Foto: Øyvind Lund

Foto: Helena Bergström
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KULTUR & FRITID I HÖST
Det händer inom

Grums bibliotek
21 oktober kommer naturläkare Berit Larsson till 
oss på Äntligen onsdag! och håller föredrag om 
hälsa och kost.

Höstlovet vecka 44

Måndag 26 oktober kl. 10.00 Barnteatern 
 ”Lille Björns äventyr”. 

Onsdag 28 oktober: Halloweenpyssel kl. 10.00.

Fredag 30 oktober: Bibliotekshäxan har mysläskiga  
sagostunder kl. 10.00 och 13.00.

Det kommer också att vara en tipspromenad  
under hela veckan. 

18 november kommer Frödingsällskapet till oss på 
Äntligen onsdag! 

Välkommen!

Flytdjuret är i tisdag, onsdag och torsdag 

mellan kl. 13.00-15.00.

Foto: Øyvind Lund

Modern digital bio  
i klassisk salong!

Följ föreningen Grums Bio på facebook.com/biogrums

Bio i Gruvan
20 sept.  Nicke Nyfiken
20 sept.  Ricki and the Flash
27 sept.  Glada hälsningar från Missångerträsk
4 okt.      Havets sång
4 okt.      Bring Him Home (The Martian)
11 okt.      The Intern
18 okt.     Lasse-Majas detektivbyrå
18 okt.     Ingrid Bergman
25 okt.    Peter Pan
1 nov.      Hotel Transylvania
1 nov.      Ett päron till farsa
8 nov.     Spectre
15 nov.    Biet Maja
15 nov.    En underbar jävla jul
22  nov.  Hunger Games 4
29 nov.   Den stora nötkuppen
29 nov.   The Man From UNCLE
6 dec.     En labyrint av lögner
13 dec.   - Ingen föreställning - 
20 dec.  Star Wars
27 dec.   Snobben
27 dec.   En man som heter Owe

Besöksadress: Sveagatan 118, Grums.

Grums bad & sport
Höstlovet vecka 44:

Måndag 16.00-18.00 Babybad 
               18.00-20.00 Rehab-bad

Tisdag   06.30-8.00 Morgonbad    
               13.00-20.00 Bad

Onsdag 06.30-08.00 Morgonbad 
               13.00-19.00 Bad 
               19.00-19.30 Vuxensim

Torsdag 06.30-8.00 Morgonbad 
               13.00-20.00 Bad

Fredag   14.00-16.00 Pensionärsbad 

Lördag  08.00-12.30 Bad
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Vi har nöjet att för tredje gången få 
välkomna dig/er till evenemanget Ljus 
och Kultur i Borgvik. Nu kommer den 
historiska bruksmiljön och området 
kring Hyttruinen återigen ljussättas 
på ett fantasifullt sätt i höstmörkret. 
Kyrkan, Kungskvarnen, Sliperiet, 
hamnen och caféet, Borgviks Boa och 
den vackra omgivningen kommer 
att ljussättas och guidade turer att 
anordnas varje kväll. 

Nytt för i år är att Sliperiets restaurang 
Sliperiet Gastronomi är öppen. Även 
på Kungskvarnen, i hamnen och på 
hyttområdet finns det möjlighet att 
handla något gott att äta och dricka. 
På Kungskvarnen och på Klaraborg 
kan man bo och vill man åka husbil 
hit är Borgviks hamn platsen att 

23-25 & 30-31 oktober

sikta på. Ni kan ta del av spännande 
musikaliska inslag i kyrkan, barn & 
ungdomsaktiviteter samt saker att 
handla av utvalda utställare. Tag med 
släkt och vänner och kom till magiska 
Borgvik i slutet av oktober. 

Vi har öppet fredagen den 23 oktober 
– söndagen 25 oktober, samt fredagen 
30 oktober – lördagen 31 oktober. Då 
väntar en upplevelse för alla åldrar och 
alla sinnen! Entréerna har öppet kl.  
18-21 dessa dagar, ljussättningen är 
tänd till 22.00 eller något senare. 

Tider och program presenteras löpande 
på www.ljusochkulturiborgvik.se och 
på vår Facebooksida Ljus och Kultur i 
Borgvik. Varmt välkommen!

Evenemangen är från kommunens evenemangs- 
kalender på grums.se/evenemang

Evenemangskalender
Oktober
6 Bungy Comedy Grums, kl. 19.00, Gruvan f.d. Folkets hus.
6 Bakluckeloppis, kl. 17.00 - 20.00, Grums IP.
9 Konsert med Sven-Ingvars ”Sliperiet Sessions”, Sliperiet i Borgvik.
10 Konsert med Sven-Ingvars ”Sliperiet Sessions”, Sliperiet i Borgvik.
10 Utställning på Galleri Strand. Maria”Vildhjärta” Westerberg, Brunskog visar fantasifulla figurer.  
Utställningen pågår 10 - 25 oktober. Öppet lör - sön kl. 14.00 - 17.00 och tors - fre kl. 17.00 - 20.00.
13 Bungy Comedy Grums, kl. 19.00, Gruvan f.d. Folkets hus. Stor final.
16 Konsert med Sven-Ingvars ”Sliperiet Sessions”, Sliperiet i Borgvik
20 Bakluckeloppis, kl. 17.00-20.00, Grums IP.
21 Äntligen onsdag på Grums bibliotek med naturläkare Berit Larsson kl. 18.00 - 19.00.
23-25 Ljus och kultur i Borgvik kl. 18.00 - 21.00.
24 Grums Oktoberfest på Slottsbron Rock & Country Club, kl. 20.00 - 01.00.
25 ”Under ytan”. Eternella med flera framför sång och musik i Solbergskyrkan i Grums kl. 18.00.
31 Musik i allhelgonakväll i Grums kyrka från kl. 17.00.
30-31 Ljus och kultur i Borgvik kl. 18.00 - 21.00.

November
3 Bakluckeloppis, kl. 17.00 - 20.00, Grums IP.
7-22 Utställning på Galleri Strand. Lisa Johansson från Fengersfors ställer ut bilder i blandteknik. 07.00 - 22.00. 
Galleriet har öppet lör - sön kl. 14.00 - 17.00 och tors - fre kl. 17.00 - 20.00.
14 Bakluckeloppis, kl. 17-20, Grums IP.
18 Äntligen onsdag på biblioteket i Grums kl. 18.00 - 19.00. Frödingsällskapet kommer och läser dikter.
22 Kören Nova Cantica uppträdet i Solbergskyrkan från kl. 18.00. Servering efteråt.
28 Adventskaffe i Grums hembygdsgård från kl. 15.00.
28 Julshow med Poptimisterna på Slottsbron Rock & Country Club, kl. 20.00 - 01.00.

Foto: Ewa Gustavsson
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Grums kommun kommer att gå 
över till rikets nya höjdsystem 
RH2000 från den 1 januari 2016. 

Det innebär att på utritade 
och digitala kartor som lämnas 
ut från Grums kommun efter 
den 1 januari, redovisas alla 
förekommande höjduppgifter i det 
nya höjdsystemet RH2000, om ej 
annat meddelas. Det finns dock 
några pågående byggnadsprojekt 
som kommer att slutföras i det 
äldre systemet RH00.

Bytet kommer främst att 
beröra de som redan använder 
producerade digitala databaser 
och analoga kartor med höjd-
uppgifter. I dessa fall bör man 
vara extra uppmärksam på vilket 
höjdsystem som används.
Det nya RH2000 har en annan 
utgångshöjd än det gamla 
höjdsystemet RH00. 

I Grums och Slottsbron är 
höjder som anges i RH2000 

cirka 49 cm högre än i det gamla 
höjdsystemet. I Segmon är 
skillnaden cirka 45 cm. Skillnaden 
är så pass stor att den måste 
beaktas vid alla projekteringar, 
byggen m.m.

Därför är det mycket viktigt att 
hålla reda på vilket höjdsystem 
som en höjduppgift tillhör. På alla 
kartor, filer och handlingar med 
höjduppgifter ska det alltid framgå 
vilket höjdsystem som avses. I 
annat fall kan missförstånd lätt 
uppstå, vilket t.ex. kan leda till att 
en ny byggnad hamnar för högt 
eller för lågt.

För utförligare information och 
ev. hjälp kan du vända dig till: 

Veronica Arriaza 
tel. 0555-421 26,  
veronica.arriaza@grums.se 

Hans Schönning,  
tel. 0555-421 35 
hans.schonning@grums.se

BYGGA: Nytt höjdsystem från den 1/1 2016

Affärsnätverket Julianorna firar fem år
Lördag 3 oktober på Kvarnen i Borgvik kl. 12-17. Konferencier: Ann-Sophie Elvin. 

Köp entrébiljett på plats: 100 kr. 

- Föreläsning av Birgitta Svensson, Living Food Institute Sweden.  
- Ett 30-tal utställare. 
- De första 50 besökarna får en goodiebag.  
- Utlottning på entrébiljetten.  
- Modevisning med Erixons Fashion, Mimmi Design och  
   At My House.

VÄLKOMMEN!

GHAB BYGGER FLER  
TRYGGHETSBOSTÄDER

I början av september togs första 
spadtaget vid Ekgatan 4 i Grums 
som ska byggas om till trygghets-
boende för äldre. Ytterligare 20 
trygghetsbostäder blir verklighet. 
Det sker precis som tidigare i 
samverkan med Statens Bostads-
omvandling. 

Intresset för fler trygghetsbostä-
der har varit stort. Fastigheten  
renoveras med nya kök och bad-
rum och förses med hiss. Det 
kommer att finnas gemensamhets-
utrymmen för olika aktiviteter. 
Personal finns tillgänglig några 
timmar varje dag för de boende. 
Lägenheterna är anpassade så att 
det går att bo kvar även om man 
fått funktionsnedsättningar.

För att få hyra en trygghetsbostad 
på Ekgatan 4 ska den eller någon 
av de som bor i lägenheten ha fyllt 
70 år.
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NÄRINGSLIV

Du som är företagare i Grums 
kommun inbjuds till frukostmöte 
den 11/11. 
 
Kommunen anordnar frukostmöte 
i samarbete med företagarfören-
ingarna. Alla företagare i Grums 
kommun är inbjudna. 

Program: 

•	 Fabrikschef Fredrik Turzik berättar 
om satsningar på Billerud Korsnäs 
Gruvöns bruk.

•	 Almi berättar om sin verksamhet 
och hur de kan hjälpa företagare 
vid nystart samt expansion.

•	 Maria Röhr och Anna-Maria Jäger 
från Tillväxtenheten informerar om 
vad som är på gång under vintern 
och våren. 
 
Anmäl senast den 6/11 om du har 
möjlighet att komma, tel.  
0555-420 67 eller e-post till:  
turism@grums.se

Datum: 11 november 2015 
Tid: kl. 07.30.  
Plats: Restaurang PAM, Grums 

Välkommen!

HALLÅ GRUMSFÖRETAGARE
Hjälp oss att uppdatera Grums företagsregister 

Uppdatera dina uppgifter i Forreg för bättre sökträffar.  

Gå till ”Näringsliv och jobb” på www.grums.se och välj 
Företagsregister i menyn. Gå sedan in på Lägg till företag/nya 
uppgifter. Eller gå direkt till Forreg och ändra på:  
www.forreg.nu/kbr/add_company.aspx 

Uppgifterna behandlas och efter godkännande läggs de normalt 
ut inom 1-2 dagar av Forreg. Har du frågor så kontakta Forreg på 
tel. 0431-45 66 18 eller e-post: forreg@updatesystem.se 

Det går också bra att kontakta Anna-Maria Jäger på 0555-421 46.

Nu är anmälan öppen  
för Matmässan 2016 

 
Nästa års matmässa i Grums hålls  

onsdag 27 april kl. 11.00 - 18.00. 
 

Välkommen att säkra  
en utställarplats redan nu!  

 
grums.se/matmassan

FRUKOSTMÖTE 11/11

Vill du att vi kommer och besöker ditt företag? 
Tveka inte att kontakta oss för att boka ett datum.  
Ring Maria Röhr på 0555-420 54 eller mejla till 
maria.rohr@grums.se

Vill ni ha besök?

Några av de företag som kommunen har besökt  
senaste året:

Arne Larssons Åkeri
At My House
BillerudKorsnäs Gruvöns bruk
Borgviks Hamncafé
Borgviksbarnen
DekoFunk AB
Eriks & Esters café
Erixons Fashion
Forsbergs VVS & Energiteknik
GLG lunchrestaurang
Grums Rör AB
Guns Bär & Sylt
Hälsans Hus
Pizzeria Alexandria
ICA Orrby
JA Kemi
Jonas Bygg & Kakel AB
Kungskvarnen i Borgvik

Liljenäs skola i Borgvik
Malsjö Trä
Maskintillbehör i Grums
Mimmi Design
P.I.A. Konsult
Restaurang Pam
Rigab Fastigheter
Sibylla gatukök
Sliperiet i Borgvik
Slottsbro AB
Slottsbron Rock & Country Club
Stora Enso Gruvöns sågverk
Sveaplan Fastigheter
Swedbank
Syskonen Didriksson
Säljex AB
ToLuRent
Triton Valsteknik AB
Westlunds Färg & Måleri AB
Wipab



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 myndighetskontakter och kunna bistå huvudmannen 

med dennes ekonomi.

Hjälpbehovet är stort och vi har brist på gode män.  

Ring oss så får du veta mer!

Kontakta oss

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

Eva-Lotta Karnlind, 054-17 20 22
eva-lotta.karnlind@forshaga.se

Sabina Halmberg, 054-17 23 72
sabina.halmberg@forshaga.se
(Telefontider måndag-fredag 10-12)

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

Du vet väl att du kan få kostnadsfri energi-
rådgivning för ditt boende, förening eller 
ditt företag av den kommunala energiråd-
givningen.

Energirådgivningen har telefontid tisdagar 
och onsdagar kl. 09.00 - 15.00.
Tel. 0554 - 194 14.
 
Du kan även skicka din fråga till oss via vår 
hemsida www.erad.se

Varmt välkommen!

Grums uppåt i 2015 års 
företagsklimatranking

Grums kommun är på plats 101 och för-
bättrar sig med 44 placeringar i årets ran-
king av kommunernas företagsklimat. Den 
görs av Svenskt Näringsliv och baseras på 
både enkäter och statistik.

Föetagare och politiker har som vanligt 
svarat på enkäter från Svenskt Näringsliv 
om vårt företagsklimat. I årets ranking 
hamnar Grums på plats 101, en förbätt-
ring med 44 platser. I länet är vi på plats 
nummer fem.

Allra mest har Grums kommun förbättrat 
sig gällande konkurrens med företag (+155), 
service till företag (och inom tele- och IT-
nät. Störst försämring sedan förra året är 
inom tillgång till kompetens (-72).

På www.foretagsklimat.se/grums kan du 
se Grums resultat inom varje frågeområde 
och jämföra med alla andra kommuner.


