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MALIN HAGSTRÖM
kommunalråd (S) 
Grums kommun

SAMVERKAN FÖR  
EN TRYGGARE KOMMUN
MALIN HAGSTRÖM KOMMUNALRÅD (S)

SNART ETT HALVÅR SOM KOMMUNALRÅD i Grums kommun och det  
är ett oerhört givande uppdrag. Jag arbetar med en stor bredd i mina frågor.  
Förutom de anställda i kommunen arbetar jag för och med kommunens  
invånare, företagare och föreningsliv. Samverkan är viktigt för Grums  
kommun, både med kommunerna i Karlstadsregionen och andra, till exempel 
region, räddningstjänst och polis. Tillsammans med polis och räddningstjänst 
har vi under våren tagit fram en ny broschyr som heter Trygg i Grums. Den 
skickas ut till alla hushåll i början av juni och är en del av vårt förebyggande 
arbete tillsammans. Håll utkik i brevlådan! 

EN DEL AV DE SAKER SOM VI ARBETAR med just nu inom kommunen, 
förutom kommunens ekonomi, är: heltidsresan, jämställdhetsintegrering,  
demokratin 100 år, samarbete skola och individ & familj samt Grumsinitiativ.

SOMMAREN NÄRMAR SIG OCH JAG VILL PASSA PÅ ATT TACKA  
vår personal, våra företagare, våra föreningar och alla invånare för den kamp  
vi gemensamt för mot covid-19. Ni är otroligt duktiga och nu kämpar vi på ett 
tag till för att hålla alla restriktioner och bekämpa pandemin. Var rädda om er 
och varandra och så hoppas jag att ni får en härlig sommar och välförtjänt vila.
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tillväxt och näringsliv

NOMINERA TILL
ÅRETS FÖRETAGSPRISER

    Nu kan du nominera till 2021 års företagspriser i Grums kommun. Du har möjlighet att 
nominera mellan 1 juni och 15 augusti. Priserna kommer att delas ut 20 september.

tillväxt och näringsliv

TEXT OCH FOTO: STEFAN VÄNERSAND

ÅRETS FÖRETAGARE
Årets företagare i Grums kommun utses i samverkan 
mellan Företagarna Karlstad-Hammarö-Grums och 
Grums kommun. Den/de som blir utsedda i kommunen 
kommer att gå vidare och tävla om den åtråvärda titeln 
Årets företagare i Värmland och kanske få representera 
länet vid en eventuell final i Stockholm. Den som vinner 
ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning och 
uppfylla de kriterier som anges på grums.se.

ÅRETS INSPIRATÖR
Har du en kollega eller anställd som är en riktig inspiratör 
på din arbetsplats? Som sprider vi-känsla och är stolt över 
att bo och (eller) arbeta i Grums kommun. Som gör det 
lilla extra för näringslivet i Grums kommun? En eldsjäl 
som stimulerar och uppmuntrar, som får alla att känna 
sig lika välkomna och som står upp för jämställdhet och 
kamratskap och som ser möjligheter i stället för hinder? 
Nominera och motivera varför din kandidat ska vinna.

ÅRETS SERVICEFÖRETAG
Arbetar du på ett företag som ger service i världsklass  
i vår kommun? Eller är du kund som blir bemött  
i toppklass av ett företag? 

Nominera och motivera varför just det företaget du 
vill nominera ska vinna. I den här kategorin kan både 
anställda och kunder nominera.

Det krävs för övrigt minst fem nominerade i en kategori 
för att den ska gå vidare till jurybedömning.

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Vinnaren i kategorin Årets unga företagare ska äga och 
driva ett eget företag, vara en god förebild samt ha drivit 
företag en tid för att uppvisa stabilitet och potential. 
Företagaren i fråga får inte vara äldre än 35 år. Var gärna 
lite extra utförlig när du beskriver just ”din” vinnare och 
berättar varför du nominerar personen i fråga – ett bra 
underlag underlättar alltid juryarbetet.

Vinnaren av priset som 
Årets företagare 2020,  

Susanne Nyberg Sundqvist, 
Peritus Konsult, här med 

Leif Haraldsson och Maria 
Röhr, näringslivschef.
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tillväxt och näringslivtillväxt och näringsliv

Läs mer på

grums.se
Där nominerar du just 
dina kandidater och 
hittar mer utförlig 
information om de 

formella kraven och 
de olika kriterierna 

för alla kategorierna.

Naturligtvis kommer 
vi även presentera 

vinnarna där  
20 september 2021!

FÖRETAGSBESÖK

    Har du startat ditt företag 
nyligen? Vi vill gärna träffa dig 
för att få veta mer om just  
ditt företag. 

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

Maria Röhr 
Näringslivschef 
maria.rohr@grums.se 
0555-420 54

Anna-Maria Jäger 
Näringslivsutvecklare  
anna-maria.jager@grums.se 
0555-421 46 

10 SEPTEMBER 
LILLA SKÖRDEFESTEN I SVEAPARKEN

27 OKTOBER 
AFTER WORK - UNDERHÅLLNING AV MALTE HALLQVIST

24 FEBRUARI 
GRUMSGALAN - GALAMIDDAG, 

UNDERHÅLLNING & PRISUTDELNINGAR

SAVE THE DATE!

ÅRETS INSPIRATÖR 2020: PERNILLA LARSSON, COOP GRUMS 
Pernilla är butiksmedarbetaren som alltid möter kunderna med ett 
leende, är en omtyckt och uppskattad arbetskamrat och ger service i alla 
lägen – hon blev därför utsedd till Årets inspiratör 2020!

ÅRETS SERVICEFÖRETAG 2020: GRUMS LEKSAKSAFFÄR, LEKIA 
Grums leksaksaffär har i över 40 år varit en butik med service i världsklass! 
Deras hjälpsamma och trevliga sätt har gjort barn och föräldrar till nöjda  
kunder i generationer och de blev därför valda till Årets serviceföretag 2020!

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 2020: FREDRIK WANGSTEN,  
ÅSHAMMAR TRÄDGÅRD 
Fredrik är en förebild som ung företagare, som bor, driver och utvecklar sitt 
företag på landsbygden. Han har utvecklat sitt företag sedan starten och har 
flera spännande samarbeten – en värdig Årets unga företagare 2020!
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i korthet

NY E-TJÄNST FÖR DIG SOM SKA 
BÖRJA GYMNASIET.  
SKAFFA DIGITALT BUSSKORT! 

Från läsåret 21/22 kommer Grums 
kommun att erbjuda möjligheten till ett 
digitalt busskort - kallat gymnasiebiljett. 
Mer information om gymnasiebiljetten 
och ansökan inför det nya läsåret  
kommer att publiceras på grums.se.

Den nya tjänsten erbjuder en förbättrad service till 
kommunens gymnasieelever som är berättigade till 
gymnasiebiljett. Samtliga gymnasieelever som har 
behov av att resa i samband med sin skolgång, ska 
ansöka om gymnasiebiljett via kommunens e-tjänst.  
I e-tjänsten har du fortfarande möjlighet att välja ett 
traditionellt plastkort. Illustrationen nedan visar hur 
gymnasiebiljetten ser ut i appen.

KOM OCH HÄNG MED OSS PÅ  
GRUMS FRITIDSGÅRD

Vi har verksamheten igång under hela 
juni och hela augusti. Håll utkik på våra  
konton i sociala medier för information om 
vad vi kommer att hitta på i sommar!

Facebook: Grums fritidsgård 
Instagram: grumsfritidsgard

   Sid 4(4) 
 

 

 
 
4) Se att biljett nu finns i biljettkorgen 
 

 
    

Ansök om gymnasiebiljett via vår e-tjänst!

För en del av våra e-tjänster behöver du  
e-legitimation för att identifiera dig på ett säkert 
sätt. Då kan du logga in, spara dina uppgifter och 
enkelt följa hur det går under fliken Logga in.

e-tjanster.grums.se  (Barn & utbildning)

DIGITALT ERSÄTTER BLANKETTER 

Vi har infört nya digitala tjänster, så  
kallade e-tjänster inom flera olika områden. 
Därmed försvinner blanketter för vissa av 
de ärenden där vi har digitala möjligheter.

Flera fördelar med e-tjänster

Syftet med digital hantering är att underlätta för dig 
som kund och för handläggarna. Några av fördelarna:

• Enklare att följa ditt ärende och att skicka in  
kompletteringar. Det finns information som hjälper 
dig längs vägen.

• Snabbare kommunikation. Handläggaren kan 
skicka brev till dig genom funktionen  
”mina meddelanden”.

• Du behöver inte krångla och skriva ut  
pappersblanketter. Loggar du in med e-legitimation 
är dessutom flera uppgifter ifyllda i förväg och du 
sparar tid.

• Vi hjälper dig gärna, har du frågor eller problem att 
använda e-tjänsterna kontakta handläggare eller 
kontaktcenter så löser vi det.
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hållbara värmskog

TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: HÅLLBARA VÄRMSKOG

LYSSNA PÅ DEN NYA 

VÄRMSKOGS-PODDEN!
    Podden drivs inom ramen för projektet Hållbara Värmskog som pågår under året 2021,  
och syftar till att fortsätta utveckla Värmskog på ett hållbart sätt. På bilden ser ni  
Lisa Gärdt projektledare för Hållbara Värmskog, Emil Mattsson initiativtagare till podden 
samt poddgästerna Jens Andersson Franek och Johanna Lindskog som medverkade i ett 
program och berättade hur det varit att flytta till Värmskog utan att ha någon tidigare  
koppling till bygden. Häng med dem på resan! 

PODDEN AV OCH OM VÄRMSKOG!
I podden pratas framtidsvisioner, nutidens utmaningar 
och bygdens utveckling från förr. Utifrån ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet ska projektet Hållbara 
Värmskog ta fram ett exempel på hur en liten,  
livskraftig by kan se ut i framtiden, och vad som krävs 
för att nå dit! I Facebookgruppen Hållbara Värmskog 
finns mer information om deras arbete och länkar till 
podd-avsnitt!

En podcast – även kallad podradio eller podd – är ett 
sätt att lyssna på ljud via nätet. Det är ungefär som radio, 
men du väljer själv när, var och hur du lyssnar. Och du 
har möjligheten att få automatiska uppdateringar så fort 
det kommer nya program.

VARFÖR HÅLLBARA VÄRMSKOG?
Värmskog är en bygd som har åstadkommit mycket och 
som har lyckats att stoppa den negativa befolknings- 
utveckling som många andra bygder har. Befolkningen  
har under de senaste tio åren legat på en jämn nivå.      

Vi vill nu se hur vi kan utveckla vår bygd för att den ska 
fortsätta att vara en attraktiv och levande plats att bo på. 
Genom projektet Hållbara Värmskog får vi möjlighet att  
undersöka hur bygden kan utvecklas på ett hållbart sätt. 
På så vis kommer inte våra intressen att äventyra  
framtidens Värmskogsbors möjligheter. 

HUR SER VÄRMSKOG UT OM FEM ÅR?
–Om fem år hoppas jag att Värmskog har en väl  

förankrad visionsplan som alla känner till och där vi 
tagit fram en tydlig handlingsplan och börjat bocka av 
några delar som vi velat förverkliga, säger Lisa Gärdt. Vi 
har fortsatt ett rikt föreningsliv som jobbar tillsammans. 
Vi har utöver det flera nyetablerade företag som erbjuder 
varor, tjänster, service och inte minst fler arbetstillfällen  
i bygden. Sen skulle det vara så häftigt om vi har ett  
seniorboende samt frigjort fler tomter där det står 
nybyggda, klimatpositiva hus. Men det är min tanke om 
framtiden, det som är meningen med projektet är att ta 
fram Värmskogsbornas vision där alla ska ha möjlighet 
att komma med sina ideér och tankar om vår framtid.
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turista på hemmaplan

UPPTÄCK MER AV
GRUMS I SOMMAR!

Sällan har vi sett så många vandrare, fiskare och friluftsnjutare som det senaste året. 
Även denna sommar blir det tid för hemester/värmester/svemester. Det blir fler lyxiga 

tillfällen att njuta av pärlorna i vår vackra kommun.

Mer information hittar du på www.grums.se/turism

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: TOMMY PEDERSEN

På nästa uppslag kan  
du läsa mer om  
Mimmi Design  

i Pikenberg samt få tips  
på olika aktiviteter och  

upplevelser
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NYTT FÖR I ÅR!
I år får vi testa nyheter som att 
handla i en appstyrd komplette-
ringsbutik i Liljedal, äta mat på 
Sjöskafferiet på Billeruds golfklubb, 
testa cappucino från Espresso 
House hos Rasta Grums, ta en fika 
hos Ankans Café och Bistro  
i Sågtorps gamla skola i Segmon  
eller äta glass hos Glassbruket 
i hamnen i Liljedal, beställa och 
betala med app på Kungskvarnen 
eller Hamncaféet i Borgvik. Eller 
varför inte cykla Unionsleden!

Hann du inte med ett besök på 
Värmskogs Servicepunkt eller 
Värmskogs Outlet förra sommaren 
är det dags i år. Glöm inte den 
obligatoriska Instagrambilden 
från när ni äter räkmacka på  
ljuvligt belägna Värmskogs café. 
Är du en av alla nya hundägare 
och vill ta med den nya familje-
medlemmen på en övernattning 
på hotell finns det flera  
hundvänliga boenden här,

Stötta våra lokala företagare även 
i sommar, de har rymliga lokaler, 
följer corona-rekommendationerna 
och håller omtänksamt avstånd. 
Unna dig vällagad mat på  
restaurang, bo på husbåt, lär dig 
spela golf, hyr en SUP, besök en 
konsthall eller konstutställning eller 
gå en dramatiserad guidning.

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.

Borgviks Antik & Kuriosa – en 
antikaffär med fokus på inredning 
och design.

Kungskvarnen – trevlig restaurang 
och hotellanläggning vid hyttruinen.

Sliperiet i Borgvik – mat och konst  
i vacker miljö.

Galleri & ateljé Hampus Karlsson 
– granne med Sliperiet hittar du 
konst med graffiti som bas.

Skans 113 – skansen är utpekad 
som riksintresse inom kulturmiljö.

SEGMON/LILJEDAL
I Segmons Folkets park hittar du 
ett av de sju konstverk som finns  
i kommunen, till minne av  
Sven-Erik Magnusson. 

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.
Glassbruket – ät glass i hamnen.
24Food – handla mat med app.

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 Sjöskafferiet med  
fullständiga rättigheter.

Ankans Café & Bistro – fika och 
inredning 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 Servicepunkt & Outlet 
shoppning, mat och fika vid Liljenäs.

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.

TA BÅTBUSSEN  
I SOMMAR

Båtbussen, linje 97 – från  
småbåtshamnen i Grums kan du  
i sommar ta båtbussen till Borgvik 
eller Hammarö. Från Borgvik kan 
du under samma period även åka 
en anropsstyrd buss i anslutning till 
båtbuss-bryggan. Mer information 
om tider och bokningar hittar du på:

www.karlstad.se/Karlstadsbuss/
Batbuss/
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turista på hemmaplan

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: STEFAN VÄNERSAND, RASTA GRUMS, MIMMI DESIGN: TOMMY PEDERSEN OCH HÅKAN OLSÉN

BESÖK MIMMI DESIGN  
I SOMMAR

HOS MIMMI DESIGN i Pikenberg finns den smakfullt 
inredda butiken med linnekläder. Enkla färgstarka 
linnekläder med finess, såsom linnetunikor, linneblusar, 
linneklänningar och herrskjortor tidlös design. Mimmi 
har haft sin butik och galleri sedan 2003. Miljötänk är 
en självklar del av verksamheten och som en del av det 
försöker företaget att undvika rea. Hennes filosofi har 
alltid varit att varje plagg ska hitta sin rätta ägare. Hon 
vill hjälpa till att lyfta fram kundens personlighet med 
ett unikt plagg med en hållbar och långsiktig design. 
Mimmi Designs filosofi är att kläderna med hennes 
formgivning och naturens material ska stå över  
modets svängningar.

VARJE VÅR OCH SOMMAR sedan år 2003 bjuder 
Mimmi in konstnärer för att ställa ut konst i sitt galleri. 
Hon väljer ut konst som tar tag i henne och berör.  
Genom åren har bland annat Johan Östling, Maria  
Vildhjärta och Gerd Göran ställt ut sina konstverk.  
I sommar är det dags för Kenny Falkensvärd att ställa 
ut sina akvareller. Det blir en utställning helt i akvarell 
som heter ”Nya Tider”. Utställningen handlar om att han 
ständigt söker nya vägar i sitt måleri. Utställningen  
börjar lördag den 3 juli och pågår till och med  
den 25 augusti.

VAD HAR VARIT DEN STÖRSTA UTMANINGEN  
MED ATT VARA FÖRETAGARE UNDER PANDEMIN?
Coronatiden har naturligtvis varit utmanande och svår 
som för alla men Mimmi väljer att se positivt på  
framtiden. Hon hoppas på en bra sommar även om  
vi fortsatt får hålla omtänksamt avstånd en tid till. 

Varmt välkommen till butiken hälsar Mimmi!

NYHETER I  
SÅGTORPS GAMLA SKOLA

ANNIKA SÖDERBERG CARLQVIST öppnade  
Ankans Café och Bistro i Sågtorps gamla skola under 
påskhelgen i år. Annika har tidigare drivit Ankans  
Golfkrog på Billeruds Golfklubb i tio år.

HUR TRIVS DU I DE NYA LOKALERNA ANNIKA?
–Jag trivs jättebra här! Vi har fått det hemtrevligt och 

mysigt och det är luftiga lokaler där det är enkelt att 
hålla avstånd. Även ute i trädgården finns det gott om 
sittplatser.

VILKA ÄR DE STÖRSTA SKILLNADERNA MELLAN 
ATT DRIVA RESTAURANG OCH ATT HA CAFÉ?

–Jag kommer fortfarande laga mat men med lite  
enklare rätter i ett mindre koncept. Vi erbjuder några 
olika maträtter samt fika med hembakat bröd och  
efterrätter. Även här har jag närproducerat i fokus och 
samarbetar med flera lokala matproducenter.

HUR KOMMER NI HA ÖPPET I SOMMAR? 
–Vi kommer ha öppet onsdagar, torsdagar, lördagar 

och söndagar klockan 11.00–16.00 under sommaren. 
Följ oss gärna på Facebook och Instagram samt på  
www.ankanscafeochbistro.se för extra öppettider  
vid evenemang. 

I SÅGTORPS GAMLA SKOLA ÄR DET MYCKET  
AKTIVITET och där säljs även inredning under  
namnet Rost och Rustik som ägs av Ingrid Pettersson 
och Mariana Skoglund. På övervåningen finns  
Vinylkontoret som drivs av Lars Andersson  
(för öppettider se Facebook-kontot Vinylkontoret). 

Varmt välkommen till oss hälsar Annika med personal!
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RASTA GRUMS  
ERBJUDER ALLT FÖR RESENÄREN

LINDA FILIPSSON är platschef på Rasta Grums med 
ansvar för hotell och restaurang sedan två år tillbaka. 
Här finns hotell, mat, fika, bensin och butik. Linda har 
arbetat på Rasta sedan 1995. 

HUR MÅNGA ÄR NI SOM JOBBAR PÅ RASTA? 
–I restaurangen och hotellet är vi elva och i vår butik 

är vi åtta. Utöver det har vi vår extrapersonal som  
varierar i antal efter säsong.

NYTT FÖR I ÅR ÄR att maten för avhämtning går att 
beställa och betala via en app i förväg samt att de även 
säljer exempelvis espresso och cappuccino från Espresso 
House. De erbjuder även ett kallt sortiment med olika 
frappinos och iskaffe i restaurangen. 

2018 BYGGDES 28 NYA HOTELLRUM (34 rum  
totalt) och beläggningen har varit god sedan starten. 
Under revisionsstoppen på BillerudKorsnäs är hotell-
rummen oftast fullbelagda och både vinter och sommar 
stannar många genomresande turister på Rasta för mat 
och boende. De har ett flertal rum som är ”djurvänliga” 
och rum för allt från 1 till 6 personer.

VAD HAR VARIT DEN STÖRSTA UTMANINGEN  
FÖR ER UNDER CORONAPANDEMIN?

–Pandemin har inneburit många utmaningar för oss. 
Det är fortfarande svårt att planera arbetet framåt, man 
vet aldrig när restriktionerna kommer att ändras igen.  
Vi har i vinter trots allt haft ganska mycket resenärer 
som har varit på väg till och från fjällen men inte mer än 
att situationen har varit hanterbar. 

Varmt välkommen till oss hälsar Linda med personal!

NYHETER PÅ BILLERUDS GOLFKLUBB 
INFÖR SOMMAREN

JÖRGEN CARLSSON ÄR KLUBBCHEF på Billeruds 
Golfklubb sedan 2014. Vad är det bästa med att jobba  
på golfklubb?

–Det bästa är få jobba i den härliga miljön vi har här 
ute tillsammans med alla sköna medarbetare samt våra 
medlemmar och gäster.

NI HAR VARIT I FULL GÅNG MED EN RAD  
FÖRÄNDRINGAR I VINTER, BERÄTTA MER!

–Vi har ett nytt driving range-område med bollmaskin 
och tio nya platser under tak. Där kan du stå och öva 
även i sämre väder eller om det är riktigt varmt eftersom 
taket skyddar. Även vägen upp till golfklubben är  
nyasfalterad bitvis och vi har även röjt extra på banan 
och runt våra ställplatser. Från och med i april finns det 
en ny krögare på Billeruds Golfklubb. 

VAD SER DU FRAMEMOT MED SJÖSKAFFERIET?
–Robin Andersson som driver Sjöskafferiet har många 

spännande idéer med sin restaurang vilket ska bli roligt 
att följa. Restaurangen är öppen för alla mat- och  
fikasugna gäster, inte bara för golfare. Vi hoppas att fler 
vill komma hit för en bit mat.

HAR NI NÅGRA ANDRA NYHETER I SOMMAR?
–Golfshoppen drivs i år av vår tränare Kristoffer  

Karlsson. Vi räknar även in förra årets nyhet som är den  
nybyggda båtbryggan nere vid hål 17 som vi hoppas ska 
locka ännu fler båtburna gäster till oss i år. Det visade sig 
förra sommaren att golf är en aktivitet som går att utföra 
trots pandemin eftersom det är ute och det är stora ytor 
på golfbanan som gör att det är lätt att hålla avstånd.

Varmt välkommen till oss hälsar Jörgen med personal!
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grums bibliotek

PÅ GRUMS BIBLIOTEK ÄR DET SISIWE AMUKENA NYQVIST som är 
ansvarig för Bokstart. Det är viktigt att börja läsa, sjunga, rimma och ramsa 
för barn så tidigt som möjligt, och sedan fortsätta med det.

VAD INNEBÄR BOKSTART FÖR DEN SOM DELTAR I PROJEKTET?
–Det innebär framförallt att du får ett besök av en bibliotekarie en gång  

i månaden som läser, pratar, och leker med dig och ditt barn. Vi erbjuder 
stöd till dig i din roll som vårdnadshavare att utveckla barnets språk. Du 
får tips på böcker och metoder som gör läsandet roligt och dessutom får du 
kontakt med andra familjer som deltar. Vi hoppas att kunna motivera både 
dig och ditt barn till ett större ordförråd.

VARFÖR BEHÖVS BOKSTART? 
–Bokstart är ett fantastiskt verktyg för att utveckla språket, och språket 

hjälper barnen att tolka omvärlden. Forskning visar att barns hjärnor växer 
snabbt från den tiden de föds till när de fyller 3 år. Ett stort ordförråd ger 
självsäkra barn. Forskning visar också att ju fler ord barn kan i tidig ålder 
desto bättre förutsättningar har de i skolan och senare i vuxenlivet. Vi behöver 
ett stort ordförråd för att kunna läsa till exempel en dagstidning och förstå 
innehållet. Bokstart är därför en jättebra satsning som stödjer både barn och 
deras vårdnadshavare med det. Läs mer om Bokstart på bokstart.se.

SPELAR DET NÅGON ROLL OM JAG LÄSER FÖR MITT BARN?  
En sjuttonåring som har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har cirka 
50 000 till 70 000 ord i sitt ordförråd. En sjuttonåring som inte läst och/eller 
lyssnat regelbundet på texter har bara cirka 15 000 till 17 000 ord i sitt  
ordförråd. För att klara sitt dagliga liv som vuxen behöver man ha ett  
ordförråd på minst 50 000 ord för att kunna hänga med i nyhetssändningar 
och förstå tidningstext, instruktioner och anvisningar vi stöter på i livet. 

Jag ser allt du gör  
av Annika Norlin (2020) 
Weyler

Mitt i vardagliga händelser  
beskriver hon relationer och 
människor med fingertoppskänsla. 
Läsaren kommer nära inpå  
karaktärerna och nyfikenheten 
växer då det finns en äkthet och 
en föränderlighet som skaver.

Rodham  
av Curtis Sittenfeld 
Wahlström & Widstrand

Vad hade hänt om Hillary Clinton 
inte gift sig med Bill?  
En fascinerande berättelse med 
en feministisk vinkling om en  
kvinna som inte låter sig hindras 
av en man utan väljer sin egen väg. 

de  
av Helle Helle (2020) 
Norstedts

Läsaren kastas rakt in i relationen 
mellan mor och dotter. Mamman 
är obotligt sjuk förstår man, men 
tonårsdotterns liv fortsätter som 
vanligt med skola, kompisar,  
förälskelser och fylla. För den som 
vågar ge sig hän finns en berättelse 
som inte väjer för det svåra.

Lektioner i kärlek  
av Lucy Dillon  
Forum

Läsaren får ta del av flera historier 
om kärlek som visar att en relation 
inte alltid behöver vara en dans 
på rosor. Jeannie är vilsen i livet 
men börjar att hitta sig själv med 
hjälp av en hemlös hund och varma 
människor med stora hjärtan.

Vad läser du  
i hängmattan i sommar? 

Här kommer boktips från  
Grums bibliotek. Alla 

böcker nedan finns att 
låna på biblioteket.

TEXT OCH FOTO: MAS KARIN GUSTAFSSON

BOKSTART 
    Grums bibliotek samarbetar med BVC, öppna förskolan 
och familjecentralen för att uppmuntra föräldrar att prata, 
läsa med sina barn. Projektet Bokstart riktar sig till barn  
0–3 år och finansieras av Kulturrådet.
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GRUMS BIBLIOTEK  
HAR SOMMARÖPPET!
Grums bibliotek har sommaröppettider vecka 26–33: 
måndag–tisdag, klockan 10.00–18.00
onsdag–fredag, klockan 10.00–14.00
Tidningsrummet är öppet från klockan 8.00
Se bibliotekvarmland.se för alla våra öppettider.

SOMMAREN 2021 
PÅ GRUMS BIBLIOTEK

BOKEN KOMMER HEM TILL DIG
Har du eller en närstående svårt att komma till  
biblioteket? Då finns möjligheten att få böcker och andra  
medier hemkörda en gång i månaden, med tjänsten  
Boken kommer. Kontakta oss för mer information,  
0555-420 52 eller biblioteket@grums.se. Information om  
Boken kommer, finns även på andra språk än svenska.

STRANDBIBBLAN
Under sommarmånaderna, om vädret tillåter, ger sig delar 
av Grums bibliotek ut i kommunen. Tidigare har vi bland 
annat besökt Hasseldalen, båtbussen Sparnäs badplats, 
Värmskog och Billeruds Golfklubb. Vi har med böcker och  
tidskrifter som du får låna med dig hem. Våra gröna flaggor 
är lätta att känna igen. Håll utkik i våra sociala medier för att 
se vilka delar av kommunen vi besöker i sommar.

LILLA BIBLIOTEKET
Låna med dig en bokpåse och lämna tillbaka den inom 
två månader på valfri plats, där ”Lilla biblioteket” finns. 
Du kan även lämna påsen på Grums bibliotek.

Lilla bibliotekets bokpåsar finns på flera ställen  
i kommunen; håll utkik efter våra gröna skyltar. 

LÄS BÖCKER I SOMMAR!
I Läsjakten kan du som är barn eller ungdom samla 
guldstjärnor och vinna priser. För varje bok du läser får 
du en guldstjärna. För var fjärde bok du läser får du en 
bok i present och läser du åtta böcker eller fler tävlar du 
om fina priser som lottas ut i höst. 
I Läsutmaningen utmanar vi dig som är vuxen att läsa 
böcker i olika genrer. Läs minst fem böcker ur olika  
genrer så får du välja en bok i present från ett färskt  
urval. Häften finns att hämta på Grums bibliotek. 

Har du frågor eller förslag som gäller biblioteket?  
Varmt välkommen att höra av dig till oss, 0555-420 50 
eller biblioteket@grums.se.

Följ oss i sociala medier! Prata böcker med oss  
i vår digitala bokcirkel på Facebook eller få boktips på 
Instagram. Här finns även information om våra  
evenemang för både barn och vuxna. 
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barn och utbildning

TEXT: ELIN POIGNANT FOTO: HELENA KALLIN

MED SIKTET INSTÄLLT 

PÅ GYMNASIET!
    I början av året var det dags för våra niondeklassare på Jättestenskolan att bestämma  
sig för vilken gymnasieutbildning de ville söka. Vi lät några elever svara på frågor om vilket  
gymnasieprogram de tänker att gå samt hur deras tid på Jättestenskolan har varit.

SIMON JÄGER KLASS 9C

Vilket gymnasieprogram har du sökt? 
Jag ska gå teknikprogrammet  
på Sundsta-Älvkullegymnasiet.  
Det var mitt förstahandsval så  
det känns jättebra och jag har  
verkligen kämpat för att  
komma in och är jätteglad  
för det. Jag tänkte ta  
el-programmet på Nobel- 
gymnasiet ett tag men  
valde teknisk eftersom det  
ger mig en bred utbildning. 

Det ska bli spännande att börja gymnasiet, som 
ett nytt kapitel i livet. Det som är en fördel när 
man söker ett program är att alla nya klasskompisar 
kommer att vara intresserade av samma saker. 
Det är klart att det känns lite nervöst också men 
det får man ta. Jag har tänkt att jag ska starta ett 
eget företag i framtiden inom el- och automation 
därför att jag alltid har älskat alltid skruva, pilla 
och plocka isär saker. Det är min pappa som har 
inspirerat mig till att prova nya saker, ta ett steg 
längre och lösa olika problem.

Berätta lite kort om din tid på Jättesten: 
Min tid på Jättestenskolan har varit väldigt bra, 
särskilt högstadiet. Klassen har varit bra och jag 
tycker man får ett väldigt trevligt bemötande. Jag  
kommer särskilt sakna träslöjden för jag gillar att 
vara skitig och visa att man har grejat.

Vad är din bild av Grums kommun i sin helhet? 
Jag tycker det är en bra kommun. Här finns ju allt, 
restauranger, sport, fiske och det finns mycket 
arbete. Sen finns ju mina kompisar här.

ANNA BUSACCA  
HJÄRTQIST KLASS 9A

Vilket gymnasieprogram  
har du valt? 
Jag valde först humanistiska  

programmet men har faktiskt ändrat mig under 

vårterminen. Jag gjorde ett intagningsprov på 

estetiska programmet, musik, för att jag kom  

på att det kändes bättre, så jag hoppas på att  

komma in där.

Vad är det som krävs för att komma in? 

Jag spelar piano så jag fick spela upp för alla lärare 

där och sen går de på betyg. Provet gick bra och 

jag har riktigt bra betyg så jag tror jag kommer in. 

Många säger till mig att jag borde gå naturveten-

skapsprogrammet för att det är en bred linje men 

jag känner att det estetiska programmet känns 

roligare och det är viktigt för mig just nu. Vill jag 

läsa mer kan kan göra det senare, för jag vet inte 

ännu vad jag vill arbeta med i framtiden. Jag har 

alltid velat bli lärare så det kanske det blir.

Varför vill du bli lärare? 
En lärare är en person som verkligen kan göra 

skillnad. Jag har haft så bra lärare här på  

Jättestenskolan och det har påverkat mig som  

person jättemycket. Jag kanske blir musiklärare  

i framtiden.

Berätta lite kort om din tid på Jättesten: 

Jag kommer sakna mina lärare, kompisar och 

skolmaten. Det är verkligen jättebra mat här på 

Jättestenskolan. Sen blir det tufft att pendla till 

Karlstad eftersom jag har tre minuter med cykeln 

till skolan nu.
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ALGOT ENGLUND KLASS 9B

Vilket gymnasieprogram har du valt? 
Jag har kommit in på humanistiska programmet på Sundsta-Älvkullegymnasiet. Jag kom in på mitt förstahandsval och känner mig väldigt nöjd över det då jag har presterat riktigt bra det här läsåret och höjt mina betyg 
nu sista terminen. 
Jag ser fram emot 
gymnasiet då jag 
tror det kommer 
bli enklare socialt 
då alla har samma 
intressen och gillar 
samma ämnen. Det 
kommer bli jobbigt 
för mig att åka buss eftersom jag inte har 
något busshållplats i närheten där jag bor. 

Varför sökte du just det programmet? 
Mina favoritämnen är SO och religion så därför 

    barn och utbildning

tror jag att det är ett bra program att gå.  
Jag tänker att jag vill bli lärare i SO i framtiden  och det är faktiskt så att min SO-lärare har  inspirerat mig lite till mitt val.

Berätta lite kort om din tid på Jättesten: Jag kommer att sakna maten! Det är helt fantastisk mat med många alternativ och det är alltid jättebra vegetarisk mat. Sen tycker jag att skolledning,  lärare och all personal på Jättestenskolan lyssnar så bra på eleverna och att alla är så trevliga. Jag känner att lärarna lyssnar på mig och mina åsikter. Det är lätt att hitta överallt nu också med den nya skyltningen.

Du sitter med i elevrådets styrelse också.  Hur har det varit? 
Det har varit bra! Det är en väldigt trevlig sak  att göra och man får vara med och göra  
skolaktiviteter och så. Vi har haft ett dialogmöte med Malin Hagström bland annat och det tycker jag är bra att de har engagemang och vill prata med oss.

MOHAMMAD MAJD HUSSEIN KLASS 9B

Vilket gymnasieprogram har du sökt?

Naturvetenskapsprogrammet på Globala  

gymnasiet. Min syster går där och hon har sagt att 

hon ska hjälpa mig med mina studier. I framtiden 

vill jag jobba inom vården eftersom biologi är ett 

ämne som jag gillar.

Berätta lite kort om din tid på Jättesten:

Jag flyttade till Karlstad i årskurs sju men har 

ändå valt att vara kvar på Jättestenskolan  

eftersom jag trivs så bra, känner till  

systemet och lärarna samt att jag inte ville lämna 
mina kompisar. Det 
har gått bra att pendla 
varje dag men det kan 
vara jobbigt ibland 
att behöva gå upp så 
tidigt på morgonen. 
Det jag tycker om 
på Jättestenskolan 
är att lärarna har 
eleverna  

i centrum när man skapar nya saker. Det 

jag tycker om Grums kommun är att alla är så 

trevliga, det är positivt och alla känner varandra! 

Jag kommer sakna mina kompisar även om jag ser 

fram emot att börja på gymnasiet.

ELLEN GRINDENÄS  
KLASS 9C

Vilket gymnasieprogram  
har du sökt? 
Jag ska gå naturvetenskaps- 
programmet på Sundsta- 
Älvkullegymnasiet. Det var mitt förstahandsval så 
det känns bra. Jag har valt det för det är en bred 
utbildning och ger mig alternativ i framtiden. Det 
ska bli skönt att börja gymnasiet eftersom det blir 
som en nystart men jag kommer att sakna mina 
kompisar. Jag har alltid haft en dröm att arbeta 
inom polisyrket som kriminalare eller mordutredare.
Annars vill jag bli journalist eller advokat.

Kan du berätta lite kort Jättestenskolan: 
Jag tycker att min skolgång på Jättestenskolan har 
varit mestadels bra, det har varit bättre på  
högstadiet. Mina favoritämnen har varit historia, 
bild och matematik. Jag har alltid haft enkelt för 
matematik och jag älskar att måla!

Vad är din bild av Grums kommun i sin helhet?
Jag tycker Grums kommun har varit ett bra ställe 
att växa upp på. Det är nära till allt och man får en 
annan sorts gemenskap i en småstad.
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vi jobbar för dig

TEXT OCH FOTO: MARIA KUMM 

MED STORT INTRESSE 
FÖR FÖRENINGSLIVET
    Leif Olsson är kultur- och fritidssamordnare på Grums 
kommun. I Grums kommun finns det mycket att se och göra. 
Du kan låna och läsa böcker, se konstutställningar, engagera 
dig i föreningsliv eller njuta av naturen.

Kultur och fritid
Område kultur och fritid  
ansvarar för kultur- och  
biblioteksverksamheten och 
sköter drift av bad- och  
sporthall, kommunala  
badplatser, campingplatser 
och fritidsanläggningar samt 
Grums fritidsgård. Handlägger 
även bidrag till föreningar och 
samlingslokaler.

Föreningsregister
På grums.se finns Grums  
kommuns föreningsregister.  
Använd det för att hitta  
kontaktinformation till alla  
föreningar och organisationer  
i kommunen.

DU ARBETAR SOM KULTUR- OCH FRITIDS- 
SAMORDNARE I GRUMS KOMMUN. VAD HAR  
DU ARBETAT MED TIDIGARE?

–Det är snart elva år sedan som jag tog steget till 
Värmland och började arbeta i Grums kommun. Efter 
skolan började jag som varvslärling på Arendalsvarvet 
i Göteborg. Sedan har jag i stort sett arbetat på Volvo 
Personvagnar på fastighet och processunderhåll.

VAD INGÅR I DINA ARBETSUPPGIFTER?
–Jag har hand om föreningslivet, kommunala  

sportanläggningar, badplatser, vandringsleder, badhus, 
Gruvan och lite till.

HUR TRIVS DU MED ARBETET SOM KULTUR- OCH 
FRITIDSSAMORDNARE I GRUMS KOMMUN?

–Jag trivs jättebra, bra kollegor, lagom stor kommun 
att jobba i. Stort och intressant område att jobba med 
och som jag har stort intresse för.

HUR UPPLEVER DU KONTAKTEN OCH  

SAMARBETET MED KOMMUNENS  
INVÅNARE OCH FÖRENINGSLIV?

–Kontakten med föreningarna och invånarna  
fungerar mycket bra. Vi inom fritid har arbetat mycket 
med att vi ska förstå föreningarnas intressen och verk-
samheter och att föreningarna vet hur vi på kommunen 
arbetar. Det har vi lyckats med och har fått en samsyn.

VAD HAR KULTUR OCH FRITID UTVECKLAT  
UNDER DINA ÅR I KOMMUNEN?

–Vi inom fritid har haft en ambition att utveckla alla 
våra kommunala anläggningar och tack vara ett bra 
samarbete med gata, fastighet, föreningar och  
kommuninvånare har vi lyckats genomföra en hel del. 
Titta bara på Grums idrottspark som har det  
mesta snart.

NÅGRA STORA PROJEKT PÅ GÅNG?
–Vi håller på att projektera för byte av kylanläggning  

i Billerudhallen. Jag sitter med i en arbetsgrupp som 
tittar på hur vi kan hantera badhusets kommande behov.


