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leIf haraldsson (s)
kommunalråd 

Grums kommun

UTbildninG är vIKtIGt!
leIf haraldsson (s) - Kommunalråd

Att två storA företAg i kommunen investerar och utökar sin kapacitet 
har väl knappast gått någon förbi. Fler jobb på orten betyder mycket. Vi tror  
på vår kommun och tror och vet att satsningar i den här storleken kommer  
att gynna oss på mycket lång sikt. Men de flesta jobb i dagens samhälle  
kräver utbildning. 

Att utbildning är viktigt kan kännas tjatigt men är trots det en  
sanning vi inte kan blunda för. Varje år anordnar tillväxtfunktionen på  
Grums kommun Framtidsdagen för alla elever i årskurs åtta på Jättestenskolan.  
Det är en dag då olika företagare från orten bjuds in för att prata om sin  
utbildning, karriär och vilka möjliga vägar det finns att gå. Syftet med dagen  
är att inspirera unga till att utbilda sig vidare. Ser man historiskt på vilken 
grupp som står längst från arbetsmarknaden så är personer utan slutförd 
gymnasieutbildning överrepresenterade. Vår arbetsmarknadsenhet har genom 
”extratjänster” skapat många nya tillfällen till sysselsättning, en satsning som vi 
ser går i rätt riktning. 

rApporter visAr Att Andelen ungA som hoppar av gymnasiet från 
kommunen ökar. Hittills under läsåret 17/18 har sammanlagt 28 elever  
i årskurserna 1, 2 och 3 valt att hoppa av. Tillsammans måste kommunen, skolan 
och vårdnadshavare stötta våra unga att fullfölja sin gymnasieutbildning för att 
de ska få en så bra start som möjligt i livet.
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tillväxt & näringsliv

pÅ GånG!
fredag 27 april
företagsfrukost på billsviken horse- and countryclub. 

torsdag 10 maj 
billerudsdagen i sveaparken.  
anordnas i samarbete med Paper Province,  
billerudKorsnäs och Grums kommun.

fredag 18 maj
På Gruvan anordnar tillväxtfunktionen  
framtidsdagen för alla åttondeklassare från 
jättestenskolan.

onsdag 6 juni 
nationaldagsfirande i sveaparken.  
talare för dagen är Kenneth johansson,  
landshövding i värmland.

fredag 21 september
lilla skördefesten  
i sveaparken.

föReTAGSbeSök

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

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

varmt välkommen att kontaka oss!

VAd händeR  
I ProjeKten?

text: AnnA-MAriA Jäger 
foto: billerudkorsnäs, storA enso

billerudkorsnäs
billerudKorsnäs bygger världens mest moderna  
kartongfabrik vid Gruvöns bruk. en satsning  
på cirka 6 miljarder kronor. 

Anita sjölander, fabrikschef på Gruvöns bruk,  
berättar hur det går med projektet next Generation.

–vårt första fokus är att vi ska genomföra ett projekt 
utan allvarliga olycksfall och det jobbar vi med hela 
tiden. de delprojekt inne på området som inte syns 
från e18, är ombyggnad av indunstning som tas i drift 
under april samt ny vatten- och avloppsrening. 

byggnaden för kartongmaskinen fortsätter att växa. 
Ytterligare 140 meter ska upp på den norra delen 
och när vi har en tät konstruktion kommer  
maskinmontage att starta.

storA enso gruvöns sågverk
vid Gruvöns sågverk pågår stora ensos satsning, 
bygget av en clt-fabrik. satsningen på en fabrik 
som producerar korslimmat massivträ, - cross  
laminated timber, innebär 60 nya arbetstillfällen  
i Grums och är en satsning på cirka 430 miljoner 
kronor. 

pär larsson, fabrikschef på Gruvöns sågverk, 
berättar om bygget.

–bygget med clt-fabriken går bra och allt löper på 
enligt plan. den 13 000 kvadratmeter stora fabriken  
kommer att ha en produktionskapacitet på  
100 000 kubikmeter clt. beräknad produktions-
start är första delen av 2019.

marIa röhr
näringslivschef 
Grums kommun  

0555-420 54
maria.rohr@grums.se

anna-marIa jäGer
näringslivsutvecklare

Grums kommun
0555-421 46

anna-maria.jager@grums.se 

fredag 9 mars är det galadags 
igen! i nästa nummer av  
vårt grums kan ni läsa mer om 
vinnarna av årets företagspriser.

Hälsningar  
Maria Röhr och Anna-Maria Jäger 
tillväxtfunktionen, Grumsföretagarna  
i samverkan och Julianorna 
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tillväxt & näringsliv

Vi hAR TRäffAT nacI eKen  
som drIver PIzzerIa 97:an  
På sveaGatan I Grums

text: AnnA-MAriA Jäger foto: AnnA svedlund

Hur länge har du haft ditt företag i grums?
–jag har drivit Pizzeria 97:an i fyra år.

Hur många anställda har du?
–vi är fyra stycken som jobbar här.

vad är det bästa med att driva företag i grums?
–alla trevliga kunder som kommer hit och äter hos oss!

vad kan vara mindre bra?
–resecentrum kan ibland vara lite stökigt på  
kvällarna. Ibland blir det problem. nu är det bättre 
efter ombyggnationen och vi är jättenöjda med hur 
fint det blev här i centrum!

vilken pizza är er storsäljare?
–Kebabpizzan utan tvekan! På helgerna när vi har 
som flest kunder säljer vi jättemånga kebabpizzor.

vilken maträtt är din egen favorit  
på menyn?
–jag gillar kebabtallrik allra mest.

Hur ser din verksamhet ut om fem år?
–det fortsätter att gå bra och kommer mycket  
kunder.

fUndeRAR dU pÅ ATT STARTA  
föReTAG eller har du nYss 
startat eGet?

Hör av dig om du vill ha tips och råd eller  
vill bolla idéer.
ring eller fyll i formuläret på näringslivssidorna 
på www.grums.se för att boka tid. rådgivningen 
är kostnadsfri. 

vill du gå en starta eget kurs?  
vi arrangerar starta-eget-kurser regelbundet.  
de hålls på svenska eller på lätt svenska med 
möjlighet till tolkning. skriv eller ring till mig så 
skriver jag upp dig på intresselistan för  
kursstart i höst.

Anna-Maria Jäger
diplomerad företagslots
näringslivsutvecklare
0555-421 46
anna-maria.jager@grums.se

billeRUdSdAGen tema  
sKoGlIG bIoeKonomI 

torsdag 10 maj, sveaparken i grums
Moderator: björn A ling

några av utställarna i sveaparken är billerudKorsnäs, 
Paper Province, Grums kommun och Kullens bigård.

På åsfjärdens parkering kommer skogsmaskiner att 
visas upp. håll utkik på www.grums.se och på  

Grums kommuns facebook-sida för tider och mer 
information. dagen anordnas av billerudKorsnäs,  

Paper Province, stora enso, triton och Grums kommun.  
samma dag är det vårmarknad i Grums centrum.

varmt välkommen till sveaparken!
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grumsbo i världen

text: HelenA kAllin  foto: glenn lindberg

AnnA är Proffs På vIn
Grumsbördiga anna rönngren började sin karriär på systembolaget  
i Grums och har bland annat arbetat som chefssommelier på en  
tvåstjärnig michelinrestaurang i stockholm.  

AnnA rönngren var en av de nominerade till  
Årets dryckesprofil 2017 och är en av Sveriges mest 
kunniga vinkännare. Hon är uppvuxen i Grums och 
det var på Systembolaget som karriären inleddes med 
sommarjobb.

–Jag kunde i princip ingenting om vin på den tiden 
och jag kände snabbt att jag ville bli lika bra som resten 
av personalen så jag började läsa på och blev fast. Efter 
några år bestämde jag mig för att plugga till sommelier  
i Grythyttan.

fördelAr ocH nAckdelAr Med yrket? 
–Fördelen är att jag får jobba med mitt största intresse 

som är vin. När man jobbar som sommelier på högre 
nivå får man prova många av de stora vinerna som man 
annars bara får läsa om. Den stora nackdelen är att man 
jobbar alla kvällar och helger när många andra är lediga. 

Jag har både undervisat inom vin och ansvarat för en 
vinkällare - så att utbilda sig till sommelier kan öppna 
många andra dörrar också. 

–Nu har jag valt att jobba kontorstid på en  
e-handelssajt för vin. Ju äldre man blir desto viktigare 
blir fritiden och då är det lätt att man tröttnar på  
restauranggolvets obekväma arbetstider.

vAd sAknAr du Mest från tiden i gruMs? 
–När jag bodde i Grums längtade jag alltid ut  

i världen. Om jag ska se tillbaka på vad jag saknar så 
finns det något fint i att det är ett litet samhälle där alla 
känner alla. Man kunde gå hem till alla sina kompisar 
till fots och behövde inte tänka på tunnelbanor  
och stress. Sen saknar jag såklart min familj väldigt 
mycket - det är alltid skönt att ha mamma och pappa 
runt knuten. 

Anna rönngren är en av  
sveriges mest kunniga  
sommelierer. Just nu bor 
och arbetar hon i stockholm 
men i framtiden vill hon 
gärna flytta till borgvik och 
öppna ett bed- and break-
fast eller ett boutiqehotell.
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text: HelenA kAllin  foto: glenn lindberg

kost & mat

hejA, hejA, hIPP, hIPP, hurra!

stort grattis till Asad nazari som har fått ta emot unicA-festivalens  
filmpris! utdelning av priset skedde på grums bibliotek i februari. 

2016 gjorde asad nazari filmen ”Where is home?” den har  
visats på filmfestivaler i hela världen och vunnit en mängd  

priser och utmärkelser.

filmpriset överlämnades av sveriges film- och videoförbund.  
tyska unIca-festivalen klassas som världsmästerskapet  

i icke-professionell film.

RÅd och STöd tIll 
brottsoffer, vIttnen 
och anhörIGa
brottsofferjouren är en ideell  
organisation som arbetar för alla 
brottsoffers rättighet att få det stöd 
som behövs för att få kraften  
tillbaka. Grunden i deras arbete 
är fn:s deklaration om mänskliga 
rättigheter, där alla människors lika 
värde och rättigheter slås fast. 

vill du engagera dig? Kontakta 
brottsofferjouren värmland.  
054-18 28 88 
www.varmland.boj.se

MeR näRpRodUceRAT 
I storKöKen 

text: AnnA svedlund foto: øyvind lund

nu ska det bli mer närproducerade 
råvaror i de värmländska storköken. 

det är målsättningen med det  
samarbetsprojekt som Grums  
kommun tillsammans med elva andra 
värmländska kommuner och landstinget 
är en del av sedan 2017 och som  
fortsätter under 2018.

under hösten och vintern har en 
grupp kockar arbetat tillsammmans över 
kommungränserna för att scanna av 
den lokala marknaden och få fram bra 
råvaror och recept. de har besökt alla 
leverantörer som har velat ha besök.

recepten provlagades i Karlstad  
under sportlovet och kommer att  
utvärderas och provlagas en gång till 
under påsklovet. målet är att projektet 
ska mynna ut i en receptsamling med  
råvaror från vårt närområde.
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valet 2018

VAleT 2018 
daGs för dIG att PåverKa

Demokrati handlar om  
alla människors lika värde  

och rättigheter och om  
möjligheten att vara med  

och bestämma. 

I sverige finns rättigheterna angivna i grundlagen. där 
står det att all offentlig makt utgår från folket och att 
riksdagen är folkets främsta företrädare. 

riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den 
svenska demokratin. 

deMokRATi  
InGen självKlarhet 

långt ifrån alla länder har demokrati och  
därmed rösträtt för befolkningen. 

år 1950 bodde 31 % av världens befolkning  
i demokratiska länder. år 2000 hade andelen  
stigit till 58 %. 

en anledning till ökningen är att många länder  
i latinamerika, afrika och asien gick från  
militärdiktatur till demokrati under 1980-  
och 1990-talet. sovjetunionens fall bidrog  
också mycket till det ökade antalet  
demokratier i världen. 

Idag finns det fler demokratiskt valda regeringar  
i världen än någonsin tidigare. trots det saknar 
fortfarande många människor runt om i världen 
grundläggande politiska rättigheter.

RäTTen ATT RöSTA är en  
förutsättnInG för demoKratI 
när vi röstar väljer vi vilka partier och personer 
som vi tycker bäst företräder våra åsikter i: 

•	 riksdag

•	 kommun

•	 landsting

•	 eu-parlament

9 september 
då är det dags att rösta  

till riksdag, kommun  
och landsting.

Källa: vAl.se, riksdAgen.se, vArldskoll.se
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VAlÅR I år
vart fjärde år, andra söndagen i september, är det val 
till riksdagen. då går medborgarna till vallokalerna 
för att bestämma vilka partier som ska representera 
dem i riksdagen. 

ledamöterna ska representera människorna i sverige 
och se till att folkets vilja genomsyrar besluten som 
riksdagen fattar. 

det finns 349 platser i riksdagen att fördela. antalet 
platser ett parti får, står i proportion till antalet  
röster som partiet har fått. huvudregeln är att ett 
parti måste få minst 4 procent av rösterna för att 
komma in i riksdagen.

samtidigt är det även val till kommuner och landsting. 
Kommunfullmäktige i Grums består av 31 ledamöter 
från i dagsläget sex partier. I landstingsvalet är det  
81 ledamöter som ska väljas och som idag kommer  
från nio partier.

valet 2018

Vart fjärde år,  
andra söndagen  

i september, är det 
val till riksdagen. 

VeM hAR RäTT att rösta?
för att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast  
på valdagen. det gäller vid alla val. 

till riksdagen
du har rösträtt till riksdagen om du är svensk  
medborgare och är eller har varit folkbokförd  
i sverige.

till kommun och landsting
du har rösträtt till kommun- och landstings- 
fullmäktige om du:

•	 är svensk medborgare och är folkbokförd  
i kommunen/landstinget

•	 är medborgare i något av eu:s medlemsländer 
eller medborgare i Island eller norge och är  
folkbokförd i kommunen/landstinget

•	 är medborgare i något annat land än de som  
räknats upp ovan och har varit folkbokförd  
i sverige i tre år i följd före valdagen samt är  
folkbokförd i kommunen/landstinget.

hUR RäknAS rösterna? 
när vallokalerna har stängt på valdagen gör  
röstmottagarna en första sammanräkning av  
röstsedlarna. det är det här resultatet som  
presenteras under valvakorna i tv och i radio. den 
slutliga röstsammanräkningen görs följande vecka 
av länsstyrelserna. röstsammanräkningarna är  
öppna för allmänheten.

VAR kAn jAG rösta? 
valmyndigheten upprättar en så kallad röstlängd  
30 dagar före varje val. röstlängden innehåller de  
personer som har rösträtt vid det aktuella valet. 

alla som är med i röstlängden får ett röstkort skickat 
till sig. På röstkortet står det till vilka val väljaren har 
rösträtt samt vallokalens adress och öppettider. där 
framgår också var du kan förtidsrösta.

som väljare är du knuten till ett geografiskt område 
som kallas valdistrikt. det är din folkbokföringsadress 
som styr vilket valdistrikt du tillhör. I varje valdistrikt 
finns en vallokal. 

det är i den vallokalen du kan rösta på valdagen och 
det är där du blir avprickad i röstlängden och din röst 
läggs i en valurna. 

det är bara de som är folkbokförda i valdistriktet som 
får rösta i vallokalen som står på röstkortet. det är 
också där som rösterna räknas när vallokalerna har 
stängt.

Källa: vAl.se, riksdAgen.se, vArldskoll.se
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stöd & omsorg

text: HelenA kAllin  foto: AnnA svedlund

diGiTAlA lÅS I hemtjänsten 
Grums kommun var en av de första kommunerna i sverige  
med att införa digitala lås. 

strAx innAn årsskiftet var det tio år sedan de digitala låsen infördes 
och tekniken har ökat säkerheten både för  kunderna och för personalen 
inom hemtjänsten. 
–Nyckelhanteringen hade länge varit en utmaning, dels för att den fysiska 
hanteringen av nycklar tog relativt mycket tid och dels för att det fanns en 
risk att tappa bort nycklar eller ta med sig fel nyckel till en kund, säger  
Margaretha Rudner, verksamhetschef i Grums kommun. 

det vAr under år 2007 som den nya tekniken infördes, med digitala 
lås, som styrdes via en app i mobilen. Detta underlättade för personalen som 
inte längre behövde hålla ordning på nycklar utan nu enkelt kunde låsa upp 
dörrar med en app i mobilen. 

–Det gav personalen en lugnare och mindre stressig arbetssituation, säger 
Evelina Holgersson, som arbetar med att installera digitala lås.  

–Den största vinsten är den ökade säkerheten, både för kunderna och för 
personalen inom hemtjänsten. Det är den största drivkraften för att införa 
digitala lösningar, men jag tror att teknik som bevarar individens  
integritet och möjlighet att klara sig själv kommer att få större betydelse 
framöver, säger Margaretha Rudner. 

digitAliseringen Av låsen har gjort det möjligt att få kontroll  
på vem som har varit inne hos kunden och när. 

–Det är en trygghet för kunderna att veta att de enda som tar sig in med 
hjälp av den digitala tekniken är behörig personal, säger Evelina Holgersson. 

Strax innan årsskiftet firade Grums kommun 10-årsjubileet av införandet av de digitala 
låsen inom hemtjänsten.

fAktArutA
dIGItala arbetsredsKaP /hjälPmedel

Mobiltelefonen 
låsa upp/låsa dörrar, läsa  
dagsplaneringen, skriva/läsa  
dokumentation, ta emot larm  
från trygghetslarm. 

kameratillsyn nattetid 
Passar för kunder med behov av 
tillsyn på natten men som inte vill 
bli väckta av personal eller är  
i behov av aktiv hjälp nattetid.

Kameratillsynen utförs av samma 
larmcentral som hanterar våra 
larm från trygghetstelefonerna.  
Inga bilder sparas!

digitala trygghetslarm 
digital teknik vilket möjliggör  
att även kunder som saknar  
fast/mobil telefonuppkoppling 
kan få tillgång till ett  
trygghetslarm.

planeringsverktyg 
hjälper planerarna att fördela  
kundernas insatser till rätt  
personal med rätt kompetens  
för insatsen. 

det blir lättare att se arbets- 
belastningen och fördela  
resurserna där behov finns.

liksom snickaren  
använder sin hammare  
använder hemtjänsten  

mobilen som sitt  
redskap.
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näringsliv & jobbförening i fokus

hAllÅ där!
du har väl inte missat att Grums kommun finns  
på sociala medier? det är redan många som följer  
och interagerar med oss - välkommen du också! 

På Facebook finns vi på följande sidor:  

•	 Grums kommun
•	 Grums bibliotek
•	 Grums bad & sport
•	 Grums fritidsgård
•	 Grums äldreomsorg
•	 skolrestaurangen jättegrytan

Twitter: @Grums_kommun

Instagram: 
•	 grums_kommun
•	 grumsfritidsgard

Snapchat: grums_kommun - här lägger  
vår fritidsgård, vårt bibliotek och andra ut  
allt kul som händer för ungdomar!

AnhöRiGSTöd  
På nätet
grums kommun har startat ett samarbete med webbportalen  
”en bra plats”, där anhöriga anonymt kan få kontakt med andra  
i samma situation.

–anhörigstöd i grupp i en liten kommun kan kännas väldigt utlämnande.
det är därför en fördel att kunna samtala över internet, säger Gustaf  
cavalli, en av grundarna av en bra plats.

–det här är en bra möjlighet för våra kommuninvånare att få kontakt 
med andra i samma situation, säger mona boström, socialchef  
på  Grums kommun.

www.enbraplats.se
1. information 
nyheter, fakta samt utbildningar/föreläsningar.

2. socialt nätverk 
Kontakt med andra anhöriga i samma situation.

3. Anonymitet 
möjlighet att vara anonym och ändå känna en  
gemenskap med andra i en liknande situation.

HeJ gruMs trollingklubb! 
vAd HAr ni på gång i er  
förening?

–vi har lite olika saker på gång just 
nu. exempelvis så har vi tagit hand 
om Grumsbornas julgranar som vi 
ska bygga vasar av. vasarna bygger 
vi som lekområden för abborrarna  
i Grumsfjorden. 

under våren anordnar vi vänern 
Pike open och Km-tävlingar. 

–vi bygger också om vår klubblokal 
i hamnen, säger bengt larsson som 
är ordförande i Grums trollingklubb.

–vi driver även ett projekt för att 
förbättra fisket i vänern. Grums 
trollingklubb har en egen utsättning 
av lax och öring. vi köper fisken  
direkt från sävensfors fiskodling 
och planterar in den i vänern.  
Givetvis har vi tillstånd från  
länsstyrelsen för våra isättningar. 
dessa tillstånd söker vi inför varje 
isättning, berättar bengt. vi är 
mycket tacksamma för ett bidrag, 
stort eller litet.

läs gärna mer på deras webbplats 
www.grumstrolling.se om hur du 
kan bidra!

vill du fångA Mer  
lAx ocH öring i vänern?

swisha grums trollingklubb  
på nummer 123 245 21 91

GRUMS trollInGKlubb 
text och foto: AnnA svedlund
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gator & miljö

VinTeRVäGhÅllninG
så arbetar område Gata

vintern är en hektisk tid för område gata. tillsammans med ett antal entreprenörer  
sköter de våra gator och vägar. utanför tätorterna delar trafikverket och  

ett stort antal enskilda väghållare på ansvaret. område gata får många frågor  
vintertid och därför bjuder vi här på en liten summering. 

text och foto: AnnA svedlund

ladda gärna ner vår  
app för felanmälan!

finns för iphone/ipad  
och android. sök på: 

felanmälan grums kommun
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gator & miljö

text och foto: AnnA svedlund

Hur ocH när sker  
vintervägHållning?
Gång- och cykelvägar, vissa gång-
banor, huvudgator, bussleder och 
skolvägar prioriteras först. 

snöröjning påbörjas normalt sett 
vid ett snödjup på cirka 7 cm. om  
snöfallet är ihållande under ett  
eller flera dygn kan snöröjningen 
påbörjas senare. då skottas inga 
infarter till fastigheter.

Isrivning eller hyvling görs vid 
behov när vägen har blivit spårig 
och ojämn. då kan även infarter 
tas med. bortkörning av snö sker 
när inte mer plats för snöupplag 
finns på gatorna. 

vAd skA JAg tänkA på soM 
fAstigHetsägAre?

snö från tomtmark får inte  
skottas ut på gatu- och parkmark. 

när vi plogar kan det ibland bli 
en snövall framför din infart. om 
vi ska hinna ploga inom rimlig tid 
kan vi tyvärr inte undvika det.

det är ditt ansvar som fastighets-
ägare att röja undan snövallen 
vid din infart även om den har 
uppstått av plogbilen. 

Hur sköts enskildA vägAr?

enskilda vägar med statligt bidrag 
snöröjs och halkbekämpas av  
kommunens upphandlade  
entreprenörer. det är vägfogdens 
ansvar att kontakta entreprenören 
vid behov. 

enskilda vägar utan statligt 
bidrag ska sköta snöröjning och 
halkbekämpning på egen hand.

Hur ArbetAr ni  
vid ett snöfAll?

–vid ett normalt snöfall får område 
gata cirka 80-100 samtal per dag. 
oftast handlar det om snövallar 
eller vid vilken tid vi kan komma 
till en viss gata. för att minska 
antalet samtal och skynda på 
hanteringen har vi skaffat en app 
för felanmälan av gator, park och 

Hur får JAg inforMAtion?
vår huvudkanal för att nå ut med 
information är kommunens  
webbplats www.grums.se.  
Informationen delas på Grums 
kommuns facebook-sida.  
vid mer omfattande händelser, 
för att snabbt nå ut med infor-
mation till berörda fastigheter, 
använder sig område gata av en 
sms-tjänst. för att få sms:et 
måste du ha ett telefonabonne-
mang registrerat på din adress. 
På www.grums.se kan du  
kontrollera om du är registrerad 
eller inte.

Hur kAn JAg felAnMälA?
våra verktyg för felanmälan gör 
det möjligt att snabbt och enkelt 
rapportera in fel och annat som 
behöver åtgärdas i vår offentliga 
miljö - park, gata och belysning. 
där kan du även se om felet redan 
har anmälts. läs mer om våra 
verktyg för felanmälan på: 
www.grums.se/felanmälan

vAd gör JAg oM  
skAdor uppstår?
det är lätt att staket, häckar, 
stolpar eller liknande skadas vid 
snöröjning. om så sker, kontakta 
område gata. vi gör då en  
besiktning och reparerar  
skadorna efter vinterns slut.

belysning. under 2017 fick vi in cirka 
350 ärenden via vår app, vilket är 
väldigt bra, säger mattias olsson 
arbetsledare på område gata. 

På kvällar och helger bevakar en 
beredskapsjour vädret och avgör 
om och när vägarna ska åtgärdas. 

Grums kommun har en egen hjullast- 
are, två hyr-hjullastare, en väghyvel, 
två traktorer och två lastbilar som 
vi sköter Grums, medskog och 
slottsbrons tätorter med (dock inte 
Ghab). utöver det har vi 3-4  
personer som handskottar. I segmon, 
liljedal, borgvik, värmskog samt  
vägsamfälligheterna på landsbygden 
har vi entreprenörer som plogar. 

område gata plogar inte privata 
fastigheter eller företagsparkeringar. 
Kommunens egna verksamheter 
sköts dels av oss och dels av  
område fastighet.

sMs-tJänst
På www.grums.se kan du registrera 
dig, kontrollera uppgifter, ändra  
eller lägga till mobilnummer,  
nummer till fast telefon och adress. 

frågor & svAr
På www.grums.se hittar du ”frågor 
& svar” för va - vatten och avlopp, 
belysning och vinterväghållning.

kontAktA oss
vår växel har öppet kl. 8.00–16.00, 
lunchstängt kl. 12.00–13.00.  
0555-420 00

På Grums kommuns facebooksida 
svarar kundtjänst på frågor och 
vidarebefordrar till område gata vid 
behov kl. 8.00–16.00 på vardagar. 
@grumskommun

journummer till kommunens  
beredskap (när växeln är stängd) 
för akuta ärenden utanför  
tomtgräns gällande gata och va: 
sos Alarm 054-83 06 90

mattias olsson 
arbetsledare område gata 
mattias.olsson@grums.se 
0555-423 04
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borgvik

i gruMs koMMun finns det många kyrkor. En av 
dessa ligger i Borgvik. Kyrkan byggdes på initiativ av 
ägaren till Borgviks bruk, Erik Nilsson-Borgström och 
hans maka Catarina Usingh år 1716-1718. Tornet  
byggdes 1735-1741.

borgviks kyrkA är kanske det bäst bevarade  
exemplaret av barockens kyrkobyggen i Värmland.  
På svenska kyrkans webbplats finns följande berättelse:

”Det är hösten 1718 och på en höjd, med utsikt över det 
lilla samhället och sjön Värmeln, står Karl XII.

Den svenska kungen är på genomresa, på väg västerut 
för att leda sina trupper mot norrmännen.

Nu har han blivit så förtjust i den natursköna orten med 
det framgångsrika järnbruket att han bestämmer sig för 

text & foto: AnnA svedlund Källa: svenskA kyrkAn

kyRkAn i boRGVik 
fIrar 300 år 2018
med ett gedigt program för året, firar kyrkan i borgvik 300 år!  
Kyrkan byggdes under åren 1716-1718 och invigdes i november 1718. 

att ge Borgvik stadsprivilegier. Först ska bara motståndet  
i väster besegras.

Karl XII kom, som bekant, aldrig hem igen. Han  
stupade i Norge den 30 november 1718. Samma dag 
invigdes kyrkan i Borgvik.

Än idag, 300 år senare, möts besökare i Grums kommun 
av en bygd full av aktivitet, framtidstro – och av stolt 
historia.”

under JubileuMsåret kommer flera av  
gudstjänsterna att ha olika teman som knyter an till  
kyrkan, dess föremål och målningar. Ett antal  
gästföreläsare kommer också att dyka upp under året 
och berätta mer om bland annat kyrkoarkitekturen  
i Värmland för 300 år sedan. För mer information se 
www.svenskakyrkan.se
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ny oRGAniSATion  
för tjänstemän I Grums Kommun

under hösten 2017 togs beslutet att förändra den  
administrativa organisationen i Grums kommun.

den tidigare organisationen hade funnits i många år 
och mycket har hänt sedan den infördes. nya krav, 
nya lagar och digitaliseringen har gjort att vi  
nu behöver anpassa vårt arbetssätt.

–det finns mycket vi ska vara rädda om men det finns 
också delar vi kan förbättra för att öka tydligheten 
och skapa ökad samverkan och samsyn, säger annika 
lomarker kommunchef på Grums kommun. 

från och med januari 2018 har Grums kommun inte 
längre något medborgarkontor. Kundtjänst svarar på 
frågor och förmedlar de rätta kontakterna. 

den nya organisationen finns i sin helhet på  
www.grums.se under förvaltningsorganisation för 
den som vill läsa mer. där finns även kontaktuppgifter.

grums kommun

VÅRen pÅ Grums bIblIoteK

All digitAl week 19–25 MArs
Måndag 19 mars, kl. 17.30–18.30
måndag har vi en familjeworkshop där vi gör  
egna ”fake news”. begränsat antal platser, så  
föranmälan gäller.
tisdag 20 mars, kl. 17.30–18.30
vi demonstrerar bibliotekets digitala tjänster. drop-in!

onsdag 21 mars, kl. 11.00–12.00
Kom till digitala första hjälpen med dina It-problem  
så försöker vi hjälpa. drop-in!

torsdag 22 mars, kl. 17.30–18.30
torsdag kväll har vi app-prat på biblioteket där vi  
berättar och tipsar om lärorika appar för barn. drop-in!

påskpyssel
Måndag 26 mars, kl. 16.00–18.30
vi pysslar tillsammans. det är gratis att pyssla med oss. 
från 7 år. drop-in!

dAtorworksHop 
onsdag 11 april, kl. 10.00–11.30
Grundläggande kurs i användbara appar. begränsat 
antal platser så föranmälan görs till biblioteket. 

fredAgsMys 
fredag 20 april, kl. 14.00–15.00
vi spelar bingo med kända författare som spelplan. 
vi bjuder på fika! Ingen föranmälan.

äntligen onsdAg! 
onsdag 25 april, kl.  18.00
med författaren och grammatikaposteln sara lövestam. 
sara har skrivit bland annat romanen Hjärta av Jazz 
och deckarserien om privatdetektiven Kouplan. 
föranmälan görs till biblioteket. föreläsningen är gratis.

påsklov 3–6 April

tisdag 3 april
vi får besök av graffitikonstnären super G som  
håller en workshop för våra deltagare. från 10 år.  
föranmälan till biblioteket.

onsdag 4 april
vill du vara med och skriva berättelser tillsammans 
med andra? Kul! Idag träffas vi och skriver en  
berättelse tillsammans. Ingen föranmälan.

fredag 6 april, kl. 11.00
Intresserad av programmering? välkommen till oss så 
visar vi hur man programmerar och gör ett spel  
i scratch. från 7 år. föranmälan till biblioteket. 

för mer information och uppdateringar, håll  
utkik på www.grums.se.

Vi SökeR SeMeSTeRVikARieR  
Inför sommaren 2018! 

varmt välkommen med din ansökan. besök 
www.grums.se för att läsa mer och söka  
tjänsterna.

jUST nU söKer vI

•	 semestervikarier personlig assistans

•	 semestervikarier till omsorg om personer 
med funktionsnedsättning

•	 undersköterskor och vårdbiträden  
till äldreomsorgen

föReninGAR Se hiT
delta I vår samverKansGruPP!
Grums kommun har tillsammans med missionskyrkan 
i Grums skapat en samverkansgrupp med integration 
inom föreningslivet. vi ser gärna att fler föreningar 
deltar i samverkansgruppen!

för mer information håll utkik på  
www.grums.se/integration eller kontakta:

adnan Izat 
integrationsstrateg  
adnan.izat@grums.se 
0555-421 00
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vi jobbar för dig

förra året tilldelades nina örtqvist 
nordgren titeln silviasjuksköterska efter 
genomgången utbildning i omvårdnads-
vetenskap med inriktning demensvård.

utbildningen hölls på sophiahemmets 
högskola i stockholm i samarbete med 
stiftelsen silviahemmet, som grundades 
1996 av h.m. drottning silvia. drottningen 
deltog själv vid broschutdelningen som 
hölls på silviahemmet.  

vi JobbAr för dig!
dagverksamheten violen är till för  
personer som har en demenssjukdom 
och som bor i eget hem. 

öppettider: måndagar och torsdagar 
10.00-14.30. 

vi finns på järpegatan 5, i en egen lokal  
i anslutning till järpegatans äldreboende.

Intresseanmälan krävs och görs av 
deltagaren själv eller via en närstående 
till demenssjuksköterska nina örtqvist 
nordgren på tel. 0555-420 72. 

eventuellt erbjudande om deltagande 
sker efter hembesök och bedömning 
gjord av demenssjuksköterskan. 

text: HelenA kAllin  foto: HelenA kAllin, yAnAn li

ny dAGVeRkSAMheT  
för Personer med 
demenssjuKdom 
I början av mars öppnade Grums kommun  
dagverksamheten violen.  

dAgverksAMHeten violen vänder sig till personer 
som har en demenssjukdom och som bor i eget hem.  
Violen bemannas vid varje tillfälle av två undersköterskor 
som har ett särskilt intresse av och utbildning  
i demensvård. Ytterligare två undersköterskor tillhör 
gruppen och det finns även tillgång till demenssjuk- 
sköterska och arbetsterapeut om behov uppstår. 

–Syftet är att i en trygg miljö erbjuda individuellt 
anpassade aktiviteter och social samvaro i en liten grupp, 
säger Karin Hammarström, områdeschef.

–Vi har utbildat personalen inom äldreomsorgen för 
att ge dem ökad kunskap om demens. Det har varit  
väldigt uppskattat och har gett ett bra resultat bland  
medarbetarna, säger Nina Örtqvist Nordgren som  
är Grums kommuns demenssjuksköterska. 

dAgverksAMHetens syfte är att gästerna genom 
social samvaro och stimulans ska få ökad självkänsla 

och känna välbefinnande. Måltiden är en central del av 
verksamheten tillsammans med aktiviteter som  
anpassas efter personligt intresse och dagsform hos gästen.

personAlen koMMer Att ArbetA mycket kring  
reminiscens, att komma ihåg, med hjälp av minneslådor.

–Det kan till exempel vara en låda med sportartiklar, 
tvålar eller något annat utifrån gästernas intresse som 
hjälper dem att minnas, säger Anna Dyverfeldt Holm, 
arbetsterapeut. 

i gruMs koMMun ligger ett medborgarförslag  
bakom det politiska beslutet, som fattades 2017, att  
starta dagverksamheten.  

–De anhöriga får en möjlighet till avlastning. Det är 
väldigt många personer med demenssjukdom som blir 
omhändertagna av sina anhöriga, säger Sara Gård, som 
är en av undersköterskorna i demensteamet.

Niclas Melander, Kersti Sjöblom, Nina Örtqvist Nordgren, Anna Dyverfeldt Holm,  
Karin Hammarström, Sara Gård och Maria Gustavsson ingår i demensteamet i Grums kommun. 


