
 INFORMATIONSTIDNING FRÅN GRUMS KOMMUN     1 

VÅRT GRUMS

STÖD OCH OMSORGNÄRINGSLIV GRUMS BIBLIOTEK

HEMSJUKVÅRDEN ÄR  
I TJÄNST DYGNET RUNT

STINA WIRSÉN  
KOMMER TILL GRUMS

EN TIDNING FRÅN GRUMS KOMMUN TILL ALLA INVÅNARE OCH FÖRETAG. 3 / 2022

KAN DITT FÖRETAG STÄLLA 
UPP MED PRAKTIKPLATSER?

slottsbron

I Sven-Ingvars ”födelseort”  
är man ute i naturen året om



2      VÅRT GRUMS  3 / 2022

SV
ANENMÄRKET

Trycksak
3041 0116

Producerad och utgiven av Grums kommun
Telefon 0555-420 00 växel  

Webbplats grums.se

Ansvarig utgivare
Erica Andrén, kommundirektör 

erica.andren@grums.se

Redaktion
Anna Svedlund, kommunikationsansvarig 

anna.svedlund@grums.se

Grafisk form Anna Svedlund
Omslagsfoto Grums kommun 

Utgivning 4 nr/år
Årgång 12

Vårt Grums-arkiv På grums.se kan du läsa  
alla tidigare nummer av Vårt Grums.

Upplaga 5 100 exemplar
Distribution PostNord

Tryck Ljungbergs Tryckeri, Klippan 

HALLÅ DÄR!
Du har väl inte missat att Grums kommun finns på 
sociala medier? Det är redan många som följer och 
interagerar med oss – varmt välkommen du också!

       Facebook  
• Grums kommun
• Grums bibliotek
• Grums bad & sport
• Grums fritidsgård
• Grums äldreomsorg
• Skolrestaurangen Jättegrytan

       Instagram: 
• grums_kommun
• grumsbibliotek
• grumsbadsport
• grumsfritidsgard
• grumsaldreomsorg
• skolrestaurangenjattegrytan
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MALIN HAGSTRÖM
kommunalråd (S) 
Grums kommun

TILLSAMMANS DRIVER VI KOMMUNEN FRAMÅT
Under året har vi i Vårt Grums att skrivit om olika delar av vår vackra  
kommun och nu är det dags att sätta lite extra fokus på Slottsbron.  
Vi skriver bland annat om Slottsbrons IF där fotbollen får fler och fler  
spelare i flicklagen. Fotot här ovan är från Strandvallen i Slottsbron och 
i anknytning till idrottsplatsen ligger även Slottsbrons skola där vi precis 
börjat att bygga upp en ny skoldel!

Efter sommaren började vår nya kommundirektör Erica Andrén sin tjänst 
här hos oss i Grums kommun. Det är fantastiskt roligt att välkomna henne 
hit och ännu roligare att se hur hon kommer att arbeta tillsammans med 
bland annat oss inom politiken för att driva kommunen framåt.

Jag vill även rikta ett stort tack till alla er som insåg hur viktigt det var  
att gå och rösta och utnyttja den demokratiska rättigheten.

Tillsammans kan vi alla hjälpas åt att driva kommunen framåt och jag 
kan inte nog trycka på vikten att hjälpa till att erbjuda våra ungdomar en 
praktikplats, som blir deras första steg in i arbetslivet. Det kan vara den 
här praktikplatsen som avgör en ung persons val i livet och där framtida 
drömmar skapas.

Det kan behövas när det råder stor oro i landet just nu med stigande  
priser på både livsmedel och el. I detta nummer kan du läsa mer om vår  
energirådgivning. Använd gärna den tjänsten.

Till sist vill jag önska er alla en mysig höst!
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näringsliv

DAGS FÖR PRAO - VI BEHÖVER DIN HJÄLP
Eleverna på Jättestenskolan kommer att göra sina 
första studie- och yrkesval när de ska välja gymnasium. 
Det är ett val som många upplever som både stort  
och svårt.

Prao är viktigt och kan ge eleven chansen att för första 
gången få se hur arbetslivet funkar. Genom att ni som 
arbetsplats kan ta emot elever bidrar ni med att ge 
dem chansen att se hur just ert företag fungerar.  
Ni ger även eleven en bredare bild av vad man kan 
arbeta med i Grums kommun. 

Det är inte bara roligt att ta emot elever utan ni gör 
även samhällsnytta. I stort sett alla arbetsplatser kan 
ta emot en praoelev oavsett storlek. Det viktigaste är 

att praoeleven får känna sig delaktig. Det blir max fem 
dagar per elev och år och arbetsuppgifter kan skickas 
med från skolan ifall det är svårt för företaget att  
ordna med passande arbetsuppgifter. 

Genom en god samverkan mellan skola och arbetsliv 
kan vi öka studiemotivationen hos unga och ge dem 
möjlighet att göra väl underbyggda studie- och  
yrkesval. Vilket i sin tur hjälper eleverna att göra  
bra val i framtiden.

Ta chansen och dela med er till en potentiell framtida 
anställd! Anmäl ditt intresse direkt till:

Oscar Lisberg 
Studie- och yrkesvägledare  
oscar.lisberg@grums.se, 0555-422 25

Kan ditt företag ställa upp  
med praktikplatser?
Under hösten behöver vi er hjälp. Efter två år av pandemi är det  
äntligen dags för elever i årskurs 8 och 9 på Jättestenskolan att  
få komma ut på praktik och lära sig mer om vilka jobb som finns. 

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER 
 FOTO: GRUMS KOMMUN
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näringsliv

NÄRINGSLIVSMÄSSA  
PÅ JÄTTESTENSKOLAN
Vill du vara med som utställare och prata med 
eleverna om vilka olika yrken som finns och vilken 
utbildning som behövs? 

Vi vill gärna visa upp så många företag och yrken 
som möjligt och vi är jättetacksamma för att ni ställer 
upp och hjälper oss. Behöver ditt företag  
sommarjobbare eller extrahjälp? Ta chansen och 
visa upp er på mässan och berätta mer. 

Efter mässan bjuder vi utställarna på lunch  
i matsalen. 

Anmäl dig eller ditt företag så snart  
som möjligt till: 
anna-maria.jager@grums.se

När? Torsdag 10 november klockan 10.00–13.00 

Plats? Jättestenskolan. Vi ställer upp bord  
i uppehållsrummet och i korridorerna bredvid. Har 
ni eget mässbord och reklam, ta gärna med det.  
Det är alltid kul för eleverna med någon aktivitet  
i montrarna, exempelvis någon tävling eller något 
som de kan få testa på men det går också bra att 
bara berätta om ditt företag.

Kontakta oss för mer information!

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

Oscar Lisberg 
Studie- och yrkesvägledare 
oscar.lisberg@grums.se 
0555-422 25

GRUMS
företagsrock 

2022

VEM BLIR ÅRETS FÖRETAGARE 2022?
Företagspriserna kommer att delas ut under Grums 
Företagsrock 2022!

När? 18 november

Plats? Segmons Folkets Hus

Inbjudan och mer information kommer snart!

FÖRETAGSBESÖK
Vi besöker företag för att presentera oss och för att  
inleda en dialog om företagandet i kommunen. Vi vill  
gärna träffa just dig för att få veta mer om ditt företag. 

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

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

Boka en plats och åk med 
skolbussen i Värmskog och Borgvik
Sedan våren 2022 är det möjligt att boka plats och resa  
med skolbussarna på utvalda turer i Grums med hjälp  
av Värmlandstrafiks tjänst mixtrafik. 

TEXT OCH FOTO: REGION VÄRMLAND KOLLEKTIVTRAFIK

MIXTRAFIK 
Under sommarlovet tog även tjänsten ett lov, men är 
nu i gång igen. Mixtrafik är en tjänst som öppnar upp 
skolbussarna för allmänheten vilket gör det möjligt för 
dig att boka en plats på bussen, helt kostnadsfritt. Det 
är också möjligt att boka en plats åt en närstående.

– För personer som på landsbygden, där det i vanliga 
fall inte går kollektivtrafik men där det finns tillgång  
till skoltrafik, innebär mixtrafik nya resmöjligheter,  
berättar Sebastian Tay Hannebo som är projektledare 
för mixtrafik. Sedan lanseringen av mixtrafik våren 
2022 har tjänsten visat sig vara uppskattad. 

Skolbarn och anställda på skolorna som tidigare inte 
kunnat åka med skolbussen kan nu göra det.

BOKA EN PLATS
För att boka behöver du logga in med bank-id för att 
söka och boka resor från hållplatser nära dig. Turerna 
kan variera från dag till dag då det är skolbarnens tider 
som påverkar skolbussarna.

KORT OM MIXTRAFIK

• Säker bokning på utvalda skolbussar med bank-id

• Möjlighet att boka åt en närstående

• Mixtrafik ger nya möjligheter att resa hållbart

• Störningsnotiser om turen inte går som planerat
Läs mer om mixtrafik här:  
varmlandstrafik.se/resa/mixtrafik/
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valet 2022

Invånarna har sagt sitt. Här är valresultatet för  
kommunfullmäktige för kommande mandatperiod.
Mer information om kommunen och dess styre  
kommer i nästa nummer av Vårt Grums. 

I årets val till kommunfullmäktige var valdeltagandet 
80,6 procent. På Valmyndighetens webbplats val.se  
kan du läsa mer om valet och även se hur de olika 
valdisktrikten röstade.

VÄNSTERPARTIET 3,76%  +0,42%

MILJÖPARTIET DE GRÖNA 2,05%  -1,01%

SOCIALDEMOKRATERNA 46,48%  -9,51%

CENTERPARTIET6,72%  -2,21%

LIBERALERNA 0,74%

MODERATERNA 19,14%  +7,47%

SVERIGEDEMOKRATERNA 18,78%  +3,82%

KRISTDEMOKRATERNA 1,53%

ALTERNATIV FÖR SVERIGE 0,66%

ÖVRIGA 0,14%

VALET  
2022 

194
elever röstade  

i skolvalet!

Elevrådets val var ett samarbete mellan Jättestenskolan, 

kommunens administrativa funktion och Grums bibliotek.

SKOLVAL PÅ JÄTTESTENSKOLAN
Eleverna i årskurs 7-9 på Jättestenskolan har  
deltagit i en av Sveriges största demokratisatsningar 
för unga. Skolval är ett sätt att förbereda elever på 
att rösta i ett demokratiskt val. I Grums var  
valdeltagandet 72,1 %.

Utöver deltagandet i Skolval, har Jättestenskolans 
elevråd arrangerat ett eget val. Eleverna fick rösta 
på tre olika förslag för att förbättra skolan. Det  
förslag som vann var nya sittmöbler.

Att prata om demokrati och politik i klassrummet 
ger elever förutsättningar att göra medvetna val som 
de kan stå för.

Resultatet finns redovisat på: 
mucf.se/preliminart-resultat-i-skolval-2022

Ett parti behöver minst 2 procent för att få  
mandat i kommunfullmäktige. Nedan kan du se  
röstfördelningen för de partier som inte nådde gränsen.
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slottsbron

TEXT: ANNA SVEDLUND
FOTO: GRUMS KOMMUN

I Sven-Ingvars ”födelseort”  
är man ute i naturen året om
Sommaren 2020 lät Grums kommun uppföra sju konstverk till minne  
av Sven-Erik Magnusson runt om i kommunen. Olika textrader  
kopplade till Slottsbro-sonen har lyfts fram på konstverken.  
Konstverken är designade av konstnären Bo Jonzon och framtagna  
i samarbete med Sven-Eriks son, Oscar Magnusson.  
Två av dem finns i Slottsbron!

SLOTTSBRON
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FAKTA OM SLOTTSBRON
Slottsbron ligger strax söder om Grums tätort vid 
Vänerns strand. Orterna knyts samman av bron 
som går över Slottsbrosundet. Här bor omkring  
1 000 personer. Orten delas på mitten av E18.  
På den östra sidan finns villaområden och  
äldrebostäder medan den västra sidan har villor, 
hyreshus, skola och förskola. På den västra sidan 
ligger även idrottsplatsen Strandvallen, båtbryggor 
samt den natursköna badplatsen Mickelsön.  
På Mickelsön finns även ett av konstverken till 
minne av Sven-Erik Magnusson (se foto sid 8).

Det finns främst två saker som orten Slottsbron 
har gjort sig känd för genom åren: bandylaget 
”Blåtomtarna” och bandet Sven-Ingvars.  
Sven-Ingvars startades 1956.  
Grundare var Sven Svärd  
och Sven-Erik Magnusson  
från Slottsbron och Ingvar  
Karlsson från Liljedal.

LÄS MER
På grums.se/slottsbron  
hittar du en interaktiv  
infokarta över Slottsbron. 

FOTBOLLEN VÄXER I SLOTTSBRON
I Sven-Ingvars ”födelseort” är man ute i naturen året 
om. På vintern är det bandy och skridskoåkning som 
gäller på Strandvallens isbana. Sommartid samlas 
man vid Mickelsön, ”Öna”, för att njuta av sol och 
bad samt vid fotbollsplanerna runt Strandvallen. 
Slottsbrons IF (SIF) är en anrik förening som  
bedriver både bandy och fotboll. Anders Knöös  
ordförande för Slottsbrons IF berättar mer om  
föreningen:

 – Slottsbrons IF huserar nere på Strandvallen där 
vi har en fin idrottsplats med flera fotbollsplaner i 
olika storlekar samt en isbana vintertid. Vi har en 
stolt historia inom bandysporten med fyra SM-guld. 
Slottsbrons IF eller ”Blåtomtarna” är ett vida känt 
namn i idrottssverige.

NÄR GRUNDADES SLOTTSBRONS IF?
 – Slottsbrons IF grundades en septemberkväll anno 
1918 på Slottsbrons Folkets Hus. I dagsläget har vi 
cirka 250 medlemmar och vår förening växer!

Vi har framför allt fotboll för flickor på programmet 
numera. Vi har 6 stycken flicklag i olika  
åldersgrupper mellan 9 till 14 år i seriespel. Vi har 
dessutom två stycken seniorlag, ett herrlag och ett 
damlag samt ett bandylag i seriespel.

I Slottsbron finns fotbollslag 
för tjejer från F2014-F2008

– Föreningen andas optimism för tillfället! säger  
Anders. Vi underhåller vår kära idrottsplats efter 
bästa förmåga.

VAD HAR NI PÅ GÅNG UNDER SÄSONGEN?
– Under fotbollssäsongen, har vi full fart med  

träningar, poolspel och seriematcher. Vi har även en 
möteslokal till förfogande för företag och föreningar 
att hyra in sig i. Slottsbrons IF har bra samarbete 
med BillerudKorsnäs och fackföreningarna där. 

Vintertid försöker vi spola upp isen på vår stora  
bandyplan för skola och allmänhet att nyttja. Här 
finns även en mysig grillplats. Har vi tur kan även 
bandylaget spela någon match på Strandvallen  
i vinter.

HUR BLIR MAN MEDLEM I SIF? 
På vår webbplats finns all information om hur du gör 
för att bli medlem: svenskalag.se/slottsbronsif
Facebook: Slottsbrons IF
E-post: kansli@slottsbronsif.com
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stöd och omsorg

EN KOMMUNAL VERKSAMHET
Vi har träffat hemsjukvården i Grums kommun. Varje 
dag, dygnet runt, finns det sjuksköterskor som ser  
till att våra patienter får så bra vård som möjligt.

För gruppen är delaktigheten viktig och något som  
hela tiden prioriteras. Det märks tydligt även vid  
denna intervju där vi samlas allihop, runt fikabordet  
i hemsjukvårdens lokaler på Gamla vägen, för en  
trevlig pratstund. 

Kanske har de genom åren varit en relativt osynlig 
grupp i jämförelse med andra kommunala verksamheter, 
kanske har de ibland förväxlats med hemtjänsten och 
ibland med sjuksköterskor på vårdcentralen?  
Detta och lite till ska vi ta reda på mer om!

Hemsjukvården är  
i tjänst dygnet runt
I Grums kommun finns det sammanlagt 24 medarbetare inom  
hemsjukvården, 20 av dem är sjuksköterskor. Övriga tjänster är  
områdeschef, samordnare och undersköterskor inom demensvård. 

TEXT: ANNA SVEDLUND
FOTO: GRUMS KOMMUN

VILKA INSATSER UTFÖR HEMSJUKVÅRDEN?
– Vi verkar för god och nära vård i Grums kommun och 

just nu finns det cirka 370 patienter inskrivna hos oss. 
Alla patienter har en patientansvarig sjuksköterska.

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och utför  
medicinska åtgärder i ordinärt boende, på  
kommunens äldrebostäder, inom LSS och på korttids-
boendet Linden där det finns tolv växelvårdsplatser 
samt gör hembesök, säger Nina Örtqvist Nordgren 
som är demenssjuksköterska i kommunen.

Kommunal hemsjukvård kan du ha rätt till utifrån vissa 
kriterier, från sju års ålder, om du inte kan ta dig till en 
vårdcentral för att få sjukvårdsinsatser utförda.  
Hemsjukvård utförs dygnet runt alla dagar i veckan.

NÅGRA AV HEMSJUKVÅRDENS MEDARBETARE.  
FRÅN VÄNSTER: PATRICIA, NINA, ANNA, JOHANNA, LOUISE, NINA, JOSEFINE, CARINA, HELENA,  
THERESE, LINDA, CHRISTINA, ELISABETH OCH KERSTI
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stöd och omsorg

SJUKSKÖTERSKOR ATT VARA RÄDD OM
Enorm kunskap, självständiga och sammansvetsade. Så 
beskriver Carina Bergstedt sina medarbetare. 

  – Vår personal är det mest värdefulla vi har. Vi ska 
vara stolta i Grums kommun. Det ensamarbete som de 
utför kräver en hög kompetens då det gäller att kunna 
fatta beslut på egen hand. 

De senaste åren har arbetsmiljön och friskvård varit  
i fokus. Att ha en hög delaktighet är viktigt för gruppen. 
Sjuksköterskorna i kommunen kommer från olika 
bakgrunder. En del har tidigare jobbat inom regionen 
men valt kommunen och vår verksamhet. Vi utvecklar 
ständigt vår verksamhet genom exempelvis  
digitalisering. Vissa ändringar kommer att ske  
i hemsjukvården där en samordnande sjuksköterska 
kommer att ha ett större ansvar för kontakt med  
sjukhus och vårdcentral. Vi höjer ständigt  
kompetensen internt. Våra medarbetare får utbildning 
till distriktsköterskor, säger Carina.

Läs mer: grums.se/hemsjukvård

Vi vårdar 

370
patienter

Insatsen kan till exempel bestå av såromläggning,  
delning av läkemedel i dosett, injektioner eller  
droppbehandling. 

Hemsjukvården ger också rådgivning vid inkontinens-
besvär och förskriver inkontinenshjälpmedel. Stor del 
av arbetet handlar även om samordning och samverkan 
med andra aktörer, dokumentation, anhörigkontakter 
och delegering av baspersonal. Sjuksköterskorna inom 
hemsjukvården ger även samma palliativa vård som 
man kan få på sjukhuset. 

Kommunen ansvarar för de hälso- och sjukvårds- 
insatser som är planerade och inte kräver läkarinsatser. 
Kommunen har inga egna läkare. Samverkan sker med 
primärvårdens läkare som har det medicinska ansvaret. 
Är du i behov av läkarkontakt tar du i första hand  
kontakt med din vårdcentral.

I demensteamet stödjer vi personer med  
demenssjukdom genom riktade insatser och driver 
dagverksamheten Violen. Demensteamet handleder 
även annan omvårdnadspersonal.

  – Inom demensvården är det extra viktigt med  
bemötande och vi vill sprida den kunskap som vi har, 
säger Nina.

STORA YTOR ATT TÄCKA
Till ytan är Grums kommun ganska stort och en av 
utmaningarna är avstånden. Särskilt på jourtid då  
kommunen har en sjuksköterska i tjänst. 

Vissa bedömningar görs på plats hos patienten och 
andra bedömningar kan ibland ske via kontakt med  
baspersonal eller patient.

HUR SER EN ARBETSDAG UT?
 – Trots att vi alla har olika uppdrag på boenden, inom 
demensvården och som ambulerande träffas vi varje 
morgon för en avstämning vid hemsjukvårdens lokaler 
på Gamla vägen. Där pratar vi igenom dagen,  
prioriterar arbetsuppgifter och stöttar varandra, säger 
Carina Bergstedt områdeschef för hemsjukvården.

VAD FINNS DET FÖR UTMANINGAR?
 – Våra sjuksköterskor har ett större ansvar sedan den 
nya sjukvårdslagen kom. Nu måste vi kunna planera för 
att ta emot patienter från centralsjukhuset inom tre 
dagar. Vi har en åldrande befolkning i Grums kommun 
och vi utför även mer avancerad vård i hemmet. De 
senaste åren har vi även gjort en jätteinsats med att 
vaccinera mot covid 19.

Det finns en stor konkurrens om sjuksköterskorna som 
yrkeskår vilket har gjort att rekryteringen inte alltid har 
varit lätt. I dag finns fast personal på samtliga tjänster, 
säger Carina Bergstedt.

HELENA JOBBAR SOM SJUKSKÖTERSKA  
PÅ JÄRPEGATANS ÄLDREBOSTÄDER
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Just nu är vi

9.108
kommuninvånare

I korthet

Mobilt trygghetscenter
Vårt mobila trygghetscenter 
bemannas av två poliser.  
De finns på plats för att  
möta både invånare och  
kommunens medarbetare.

Räddningstjänsten ansluter 
till dem ojämna veckor.

Tid: fredagar 13.00–15.00

Plats: utanför kommunhuset

i korthet

FÖRENINGAR MED SAMSYN
Vi är en liten kommun med många 
aktiva idrottsföreningar som  
konkurrerar om ungdomarna. 
I Grums kommun har de flesta 
idrottsföreningar skrivit under 
Samsyn Grums. 

Mer information hittar du på: 
grums.se/samsyn

ÄR DU UTVALD?
Nu är det dags att svara i SCB:s 

medborgarundersökning

Vad tycker du om din kommun?  
Om skolan, äldreomsorgen,  

gator, parker och  
kommunikationer? Hur ser du  
på kontakten med kommunen? 

1 000 invånare har fått hem 
SCB:s medborgarundersökning. 

Stort tack till alla er som  
redan har svarat! Har du inte  
svarat ännu? Gör gärna det,  

dina svar är viktiga för  
kommunens utveckling!

BOKA LOKAL I GRUVAN
I Gruvan kan du boka lokaler 
för konferens, kalas och möten. 
Varmt välkommen att höra av 
dig till kontaktcenter för vidare 
information och bokning av  
lokaler. För att hyra kommunens 
lokaler ska du ha fyllt 25 år.

Läs mer på: grums.se/gruvan
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energi och klimat

VILKA ÄR DE VANLIGASTE  
FRÅGORNA PÅ OMRÅDET JUST NU?

– Jag skulle säga solceller och elförbrukning. Nu när 
elpriserna stiger börjar folk att fundera på hur man ska 
sänka sina elkostnader. Det är många som hör av sig 
och är oroliga över hur vintern ska bli.

VILKET ÄR DITT BÄSTA TIPS TILL  
DEN SOM SKA BYGGA ELLER KÖPA HUS?

– Det enkla svaret är ju såklart att kontakta din lokala 
energi- och klimatrådgivare. 

OM JAG VILL MINSKA ELFÖRBRUKNINGEN 
HUR GÖR JAG DÅ?

– Börja med de enkla åtgärderna. Stäng av sakerna 
som inte används, sänk värmen inomhus, släck  
lamporna om man inte är i rummet, ta inte allt för 
långa duschar. Därefter kan man se över värmesystemet 
om det går att göra något åt. Beroende på vad man  
har för uppvärmningssystem finns det olika åtgärder 
och möjligheter. Även här rekommenderar jag att  
kontakta din lokala energi- och klimatrådgivare.

Sänk din  
elförbrukning  
och minska din 
klimatpåverkan
Daniel Hult är kommunens  
energi- och klimatrådgivare.  
Vi fick en pratstund med honom 
och frågade om hans bästa tips 
på området energi, klimat och 
vad du kan göra för att minska  
din egen klimatpåverkan.

TEXT: ANNA SVEDLUND
FOTO: ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN

OCH OM JAG VILL BIDRA TILL MINDRE  
KLIMATPÅVERKAN, HUR SKA JAG TÄNKA DÅ?

– Alla har vi olika förutsättningar att bidra till vårt  
klimat. Här får man kanske se utifrån sina egna  
förutsättningar först och främst. En person kan inte 
göra allt, men alla kan göra något. Därför kan man  
börja med de enkla åtgärderna som att källsortera 
eller återvinna, säg nej till reklam, börja gå eller cykla 
istället för bilen, åka kollektivt om det är möjligt, 
inte köpa saker man inte behöver, handla lokalt eller 
svenskt. Känner man att man kan och vill bidra till mer 
kan man se över sina matvanor, transportmedel eller 
varför inte producera sin egna förnybara el.  
Läs mer på: grums.se/energi

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN  
ÄR KOSTNADSFRI OCH OPARTISK
Energi- och klimatrådgivaren arbetar i Årjäng,  
Grums, Eda, Arvika och Säffle kommun.

Daniel Hult 
Energi- och klimatrådgivare
daniel.hult@arjang.se, 072-710 80 90
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grums bibliotek

Stina Wirsén 
kommer till 
Grums

Barnboksförfattaren, illustratören 
och konstnären Stina Wirsén  
kommer till Grums bibliotek i två 
hela dagar i slutet av oktober i år. 

UTSTÄLLNING PÅ GRUMS BIBLIOTEK

Stinas alster kommer visas för allmänheten i en  
utställning som löper genom både barn- och vuxen- 
avdelningen under två veckors tid med start 26 oktober. 
Stina kommer också hålla ett föredrag för de förskole- 
pedagoger som deltar i bibliotekets kulturgrupp, hon 
kommer att ha sagoläsning för små barn och träffa  
högstadieklasser för att samtala om boken hon skrev  
tillsammans med förintelseöverlevaren Hedi Fried.

– Att Stina kommer är både en ära och 
en stor glädje för oss. Vi hoppas att 
hennes besök kommer ge  
avtryck hos både stora och små, 
så att vi tillsammans kan fortsätta 
att verka för ett samhälle där vi 
ser, stöttar och anstränger oss för 
att förstå varandra, säger Helene 
Tivemark, projektledare på Grums 
bibliotek.

– Att få en möjlighet att träffa och prata med Stina 
Wirsén är verkligen en dröm som går i uppfyllelse och 
att även få ge barn och pedagoger i Grums den  
möjligheten är nästan för bra för att vara sann, säger 
Liselotte Asbjörnsdotter, barnbibliotekarie och  
verksamhetsansvarig på Grums bibliotek.

TEXT: HELENE TIVEMARK 
FOTO: PRESSBILD STINA WIRSÉN
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HÖSTEN PÅ GRUMS BIBLIOTEK

Öppettider och kontakt 
måndag–onsdag klockan 9.00–18.00 
torsdag–fredag klockan 9.00–16.00

Tidningsrummet är öppet från klockan 8.00  
Se grums.se/bibliotek för alla våra öppettider.

Har du frågor eller förslag som gäller biblioteket?  
Hör av dig till oss, på telefon 0555-420 50 eller  
biblioteket@grums.se

Följ oss gärna på sociala medier för information om 
aktiviteter på biblioteket!

Facebook: Grums bibliotek
Instagram: grumsbibliotek

VÄLKOMMEN TILL SENIORKLUBBEN

En mötesplats för dig som identifierar  
dig som senior.

Vi fikar och diskuterar litteratur, film och tipsar  
varandra. Du som deltagare får vara med och skapa 
träffens innehåll. Ingen föranmälan och du kommer  
på de träffar du vill: 31/10, 28/11 och 19/12

Alltid måndagar klockan 10.00–11.00! 

LÄR DIG ANVÄNDA MOBILTELEFON 

Kurs i grundläggande mobilkunskap  
för dig som är 62+

Begränsat antal platser.  
Anmälan görs till  
Grums bibliotek på  
telefon 0555-420 50  
eller via e-post till:  
biblioteket@grums.se

Vi träffas vid fem tillfällen  
i samarbete med ABF.
Varmt välkommen!

grums bibliotek

LISELOTTE OCH ROSE TIPSAR OM MYSIG 
HÖSTLÄSNING MED SAGOTEMA!

Neil Gaiman – Den sovande och sländan 

Här blandas sagan om Törnrosa med sagan om 
Snövit i en riktigt tuff förpackning. En drottning, som 
egentligen ska gifta sig, beger sig till grannlandet för 
att rädda befolkningen och dess prinsessa från en 
mörk, magisk sömn. Till sin hjälp har hon tre modiga 
dvärgar som är immuna mot den magiska sömnen och 
hjälper vår drottning att hålla sig vaken. 

I den här sagan kommer inga riddare och prinsar till 
undsättning, här kan prinsessor och drottningar själva 
vara hjältar.

Wiley Blevins – Dödluvan och vargen

Sagan om Dödluvan börjar likt sagan om Rödluvan. 
Men här börjar istället en ryslig liten saga att  
utspela sig. Vågar du läsa vidare för att ta reda på 
vad Dödluvan vill?

Joseph Coelho – Zombierella, en askungesaga

Det här är en tillskruvad variant av den välkända  
sagan om Askungen. Det är underhållning på hög 
nivå från första till sista sidan.

Marissa Meyer – Hjärtlös

I Alice i underlandet möter vi den kalla galna  
Hjärter dam. Här får vi historien om Catherine, som 
egentligen bara vill öppna kungarikets bästa bageri. 
Det är en saga om kärlek, sorg och mörker. Sagan om 
hur en ung vacker flicka blir landets drottning och 
största skräck. Magi, galenskap och mörker och en 
talande katt. Den här boken passar både unga som 
äldre läsare.



16      VÅRT GRUMS  3 / 2022

vi jobbar för dig

Möt Erica, vår nya kommundirektör
Erica Andrén är sedan augusti 2022 ny kommundirektör på Grums 
kommun. Erica är 47 år och kommer närmast från en tjänst som  
förvaltningschef för barn och utbildning i Säffle kommun.

TEXT: ANNA SVEDLUND 
FOTO: GRUMS KOMMUN

VAD GÖR EN KOMMUNDIREKTÖR? 
– Mina främsta arbetsuppgifter är att säkerställa att 

politikens vilja blir verkställd i den kommunala  
förvaltningen. I det arbetet ingår även att förbereda 
och utreda ärenden så att politiken har all tillgänglig 
fakta inklusive en bedömning gjord av en tjänsteperson 
inför att de ska fatta beslut. Jag ska även samverka med 
andra viktiga aktörer, som övriga kommuner, Region 
Värmland, föreningar och företag i kommunen.

HUR TRIVS DU I GRUMS KOMMUN? 
– Jag stormtrivs! Jag har fått ett bra välkomnande och 

känner att det finns en stor vilja att utveckla kommunens  
verksamheter. Arbetet innehåller många varierade  
arbetsuppgifter och ett högt tempo, och det gillar jag.
Det jag slås av är den goda stämning som råder både 
hos medarbetare och förtroendevalda. Det finns en 
genuin stolthet över Grums kommun och en vilja att 
tillsammans utveckla kommunen vidare.   

VILKA UTMANINGAR SER DU FRAMÖVER? 
– Just nu sitter vi med budgetarbetet inför 2023 och 

det är en stor utmaning i de flesta kommuner. Det finns 
vilja och ambitioner i våra verksamheter men samtidigt 
en krass verklighet där plånboken påverkar vad vi  
faktiskt har råd att göra. Det finns många intressanta 
och genomtänkta utvecklingsförslag i budgeten som  
jag hoppas att vi trots små resurser ändå ska kunna  
prioritera. Vi måste våga satsa på vissa saker för att 
kunna få till en förändring.

VAD ÄR DET BÄSTA MED GRUMS KOMMUN? 
– Det bästa är människorna – glada och utvecklings-

orienterade. Sedan är läget oerhört strategiskt bra vid 
Vänerns strand, fantastisk natur, goda kommunika- 
tioner, ett väl fungerande närings- och föreningsliv 
och landsbygd som har en stor och stark drivkraft att 
gemensamt utveckla sitt närsamhälle.

Vi hälsar Erica varmt välkommen!


