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Tvätta händerna ofta, med tvål och vatten! 

Wash your hands often, with soap and water!  

Gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo 
biyo!

 داوم عىل غسل يديك باملاء والصابون!

دستان خود را مرتبأ با آب و صابون بشوید!

Hosta och nys i armvecket!

Cough and sneeze into your elbow!

Ku qufac oo ku hindhis laabtada gacanta!

احرص عىل أن يكون السعال والعطس يف مرفق الذراع

رسفه و عطسه را در زاویه آرنج دست بزنید!

Undvik att röra ögon, näsa och mun!

Avoid touching your eyes, nose and mouth!

Iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanka iyo 
afka!

تجنب ملس عينيك وأنفك وفمك!

از ملس کردن چشم ٫ بینی و دهن خودداری کنید!

Stanna hemma om du är förkyld! 

Stay home if you have a cold!

Guriga joog haddii hargab ku hayo!

ً احرص عىل البقاء يف املنزل عندما تكون مصابًا بالزكام 
أو إنفلونزا!

اگر زکام دارید (رسما خوردید) در خانه مبانید!

Håll avstånd!

Keep your distance! 

Masaafadaada ilaali!

حافظ عىل ترك مسافة كافية آمنة بينك وبني اآلخرين!

فاصله خود را حفظ کنید!

Äldre är en riskgrupp – för att skydda dem, undvik besök! 

Elderly people are a risk group – to protect them, avoid visits!

Waayeelku waa dad si gaar ugu nugul cudurka, si loo badbaadiyo, halaga 
fogaado boqashooyinka!

كبار السن هم من أكرث الناس عرضة لخطر اإلصابة-لذلك تجنب الزيارات لحاميتهم!

بزرگساالن در معرض خطر قراردارند - برای محافظت آنها ٫ از مراجعه با آنها خود 
داری کنید!

Du bör avstå från alla fester och samlingar, även med familj och vänner.

You should avoid attending all parties and gatherings, even with family and friends.

Adigu waa inaad iska joojiso tegista xafladaha iyo isku imaatinyada, xitaa 
kuwa qoyska iyo saaxiibada.

يجب عليك االمتناع عن الذهاب إىل جميع الحفالت والتجمعات، حتى مع العائلة واألصدقاء.

شام باید از همه محفل ها و گردهامیی ها خودداری کنید، حتی با خانواده و دوستان تان.

I samarbete med Karlstads kommun och Länsstyrelsen Värmland.

Undvik att bli smittad och att smitta andra.

Protect yourself and others from spread of infection.

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku 
faafo.

تجنب اإلصابة بالعدوى وإصابة اآلخرين
از رسایت میکروب به خود و دیگران اجتناب بورزید

Svenska, Engelska, Somaliska, Arabiska, Dari
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LEIF HARALDSSON (S)
kommunalråd 

Grums kommun

HEMESTRA  
I VÅR FINA KOMMUN
LEIF HARALDSSON (S) KOMMUNALRÅD

NU STARTAR PROJEKTET TILLITSBYRÅN! Jag är stolt över att berätta att 
kommunen har beviljats projektpengar för att kunna skapa bättre  
förutsättningar för Grums unga. Tillitsbyrån är ett nystartat femårigt projekt 
som finansieras av Samordningsförbundet Samspelet, Region Värmland och 
Grums kommun. Målgruppen för Tillitsbyrån är unga och unga vuxna,  
15-29 år, boende i Grums kommun. Tillitsbyrån är en organisering inom 
kommunen, med syfte att möta komplexa behov genom samskapande med 
målgruppen, verksamheter och andra samhällsaktörer. 

TA DIG TID ATT UPPTÄCKA GRUMS KOMMUN I SOMMAR. I den tid 
som vi lever i just nu är det viktigt att vi håller i, håller ut och håller ihop. 
Det är de budskap som kommunerna i Värmland tillsammans med  
regionen och länsstyrelsen har gått ut med. Jag kan inte mer än instämma. 
Så: följ myndigheternas rekommendationer men ta dig även tid att upptäcka 
vår fina kommun i sommar - hemestra (tips finns på sidorna 8-11) och  
stötta våra lokala företagare! Vi kämpar mot virus men även för att stärka 
vårt samhälle och kunna behålla våra företag och alla viktiga arbetstillfällen 
som dessa står för. Med det så vill jag önska er alla en härlig sommar och rikta 
ett stort, stort och ödmjukt tack till vår fantastiska personal inom vården och 
andra verksamheter som gör allt i sin makt för att dämpa smittspridningen.
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GENERATIONSSKIFTE PÅ ICA KLINGAN 
    En solig dag i mitten av maj träffade vi syskonen Anna och Oskar Dahlman. De driver 
tillsammans ICA Klingan i Grums, en anrik butik som varit i familjens regi sedan 1988.

tillväxt och näringsliv

TEXT OCH FOTO: STEFAN VÄNERSAND

VILL NI BERÄTTA MER OM GENERATIONSSKIFTET? 
   – Ja, vi är mitt i det och det har varit en lång process. 
Det skiljer 11 år mellan oss och vi har varit i olika faser 
av livet men nu har vi utbildat oss i flera år och det 
känns som att vi är på samma nivå, säger Anna.

– Vi har båda gått butiksledarutbildningen på intern-
skolan hos ICA och Anna är klar med företagsledar-
utbildningen som jag tar examen från i vinter. Sedan 
finns det så klart fler kurser att gå också, så vi är inte helt 
färdiga ännu, utvecklar Oskar.

PÅ HEMSIDAN STÅR DET ANNA – BUTIKSCHEF 
OCH OSKAR – DRIFTCHEF, STÄMMER DET?

– Med åren som gått har vi hittat våra naturliga roller. 
Vi är duktiga på olika saker så det har fallit sig naturligt. 
Jag har mer hand om personalen och de bitarna och 
Oskar är väldigt duktig på driften, säger Anna. 

– Sedan tycker så klart Jan-Inge fortfarande att det här 
är roligt, så han är också med och kör, flikar Oskar in. 

HUR HAR DET GÅTT MED OMBYGGNATIONEN?
– Vi har haft bra partners hela vägen och känslan i 

butiken är luftig och att alla varor syns, berättar Oskar.
– Det som stack ut i enkätsvaren från Grumsborna 

innan ombyggnaden, var att det ibland upplevdes som 
lite trångt tidigare och att man ville ha självscanning, 
något som vi nu infört med fantastisk uppslutning från 
kunderna, konstaterar Anna glatt.

HUR FUNGERAR DET MED ER ONLINEHANDEL?
– Vi visste inte alls vart detta skulle ta vägen när vi 

körde igång men det visade sig vara något som Grums-
borna ville ha. Då fick vi utveckla det, säger Anna.

– Eftersom vi plockar allt i de vanliga butikshyllorna 
blir det ingen stor skillnad i butiken, men nu i corona- 
tider har vi sett ett kraftigt uppsving för beställningar på 
nätet, berättar Oskar och fortsätter. Från att i vanliga fall 
ligga på några procent av omsättningen stod handeln 
online förra veckan för inte mindre än 12 procent!
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tillväxt och näringsliv

Det finns

1 215 
jobb

i de små företagen  
i Grums kommun.  

Tillsammans med sina 
anställda bidrar dessa 

företag med  
111 miljoner kronor  

till kommunens  
skatteintäkter.

#stöddinlokala 
företagare

FÖRETAGSBESÖK

    Har du startat ditt företag 
nyligen? Vi kommer gärna ut 
på ett besök och för att få 
veta mer om ditt företag. 

Vi besöker företag för att presentera  
oss och 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!

NU FINNS
 NYFÖRETAGARCENTRUM 

I DIN KOMMUN

- KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

- STARTA EGET KURSER

Läs mer och boka tid 
https://www.nyforetagarcentrum.se/

sodravarmland/
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🖥

information covid-19

INFORMATION FRÅN SÄKRA KÄLLOR

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och  
spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker 
information. 

På Grums kommuns webbplats grums.se hittar du 
information från ansvariga myndigheter om viruset, 
smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar 
information från myndigheter och andra ansvariga  
i samband med en kris eller en allvarlig händelse.

Folkhälsomyndigheten.se här uppdateras löpande 
informationen om utbrottet och frågor och svar.

1177 Vårdguiden

Regionvarmland.se - följ läget i Värmland.

SÅ HÅLLER DU DIG INFORMERAD 
GÄLLANDE CORONAVIRUSET 
    Grums kommun följer, genom säkerhetsavdelningen på Karlstadsregionens  
räddningstjänst, utvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Vi följer läget och  
samverkar med Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland. 

INFORMATION FRÅN: GRUMS KOMMUN OCH REGION VÄRMLAND

Tack för att du håller  
i och håller ut!
Fortsätt att hålla dig infor-
merad. På Grums kommuns 
webbplats grums.se har vi 
sedan i mars en artikel  
publicerad på startsidan. 

Den uppdateras löpande och 
länkar även vidare till flera 
andra myndigheter. Här hittar 
du information om våra  
verksamheter, länkar till  
information på andra språk 
samt information om hur  
Grums kommun arbetar med  
hänsyn till coronaviruset.

Telefonnummer 113 13, Sveriges nationella  
informationsnummer.

Telefonnummer 010-831 80 10, Region Värmlands 
informationsnummer på andra språk. Numret för  
allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och 
har öppet vardagar klockan 10.00-12.00. I nuläget ges 
information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

TILLSAMMANS ÄR VI RÄDDA OM OSS SJÄLVA 
OCH OM ANDRA
Tillsammans hjälps vi åt med att bromsa smittsprid-
ningen för att inte många ska bli svårt sjuka samtidigt. 
Det är jätteviktigt att vi alla fortsatt tar aktivt  
personligt ansvar och inte slappnar av, utan fortsätter 
följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och  
rekommendationer. 
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Tvätta händerna ofta, med tvål och vatten! 

Wash your hands often, with soap and water!  

Gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo 
biyo!

 داوم عىل غسل يديك باملاء والصابون!

دستان خود را مرتبأ با آب و صابون بشوید!

Hosta och nys i armvecket!

Cough and sneeze into your elbow!

Ku qufac oo ku hindhis laabtada gacanta!

احرص عىل أن يكون السعال والعطس يف مرفق الذراع

رسفه و عطسه را در زاویه آرنج دست بزنید!

Undvik att röra ögon, näsa och mun!

Avoid touching your eyes, nose and mouth!

Iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanka iyo 
afka!

تجنب ملس عينيك وأنفك وفمك!

از ملس کردن چشم ٫ بینی و دهن خودداری کنید!

Stanna hemma om du är förkyld! 

Stay home if you have a cold!

Guriga joog haddii hargab ku hayo!

ً احرص عىل البقاء يف املنزل عندما تكون مصابًا بالزكام 
أو إنفلونزا!

اگر زکام دارید (رسما خوردید) در خانه مبانید!

Håll avstånd!

Keep your distance! 

Masaafadaada ilaali!

حافظ عىل ترك مسافة كافية آمنة بينك وبني اآلخرين!

فاصله خود را حفظ کنید!

Äldre är en riskgrupp – för att skydda dem, undvik besök! 

Elderly people are a risk group – to protect them, avoid visits!

Waayeelku waa dad si gaar ugu nugul cudurka, si loo badbaadiyo, halaga 
fogaado boqashooyinka!

كبار السن هم من أكرث الناس عرضة لخطر اإلصابة-لذلك تجنب الزيارات لحاميتهم!

بزرگساالن در معرض خطر قراردارند - برای محافظت آنها ٫ از مراجعه با آنها خود 
داری کنید!

Du bör avstå från alla fester och samlingar, även med familj och vänner.

You should avoid attending all parties and gatherings, even with family and friends.

Adigu waa inaad iska joojiso tegista xafladaha iyo isku imaatinyada, xitaa 
kuwa qoyska iyo saaxiibada.

يجب عليك االمتناع عن الذهاب إىل جميع الحفالت والتجمعات، حتى مع العائلة واألصدقاء.

شام باید از همه محفل ها و گردهامیی ها خودداری کنید، حتی با خانواده و دوستان تان.

I samarbete med Karlstads kommun och Länsstyrelsen Värmland.

Undvik att bli smittad och att smitta andra.

Protect yourself and others from spread of infection.

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku 
faafo.

تجنب اإلصابة بالعدوى وإصابة اآلخرين
از رسایت میکروب به خود و دیگران اجتناب بورزید

Svenska, Engelska, Somaliska, Arabiska, Dari
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turista på hemmaplan

HEMESTERTIPS
I SOMMAR!

Att hemestra är långt ifrån att bara stanna hemma och vara inne på semestern.  
Det handlar om att verkligen ta sig tid att uppleva det fina vi har på hemmaplan.  

Att hemestra är att antingen utforska sin egen stad och utgå från det egna hemmet eller 
att semestra i sitt eget närområde. 

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

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER FOTO: STEFAN VÄNERSAND

På nästa uppslag kan du få 
fler hemestertips. 

Anki och Niklas Lundsten 
driver Kungskvarnen, Grums 
Fish n´camp, Ingersbyns gård 

samt Borgviks hamncafé.
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turista på hemmaplan

HEMESTERTIPS
Du kanske inte har sett de sju 
konstverken till minne av Sven-Erik 
Magnusson, vandrat Silverleden, 
badat vid vackra Buda badplats, 
Longsjön eller Mickelsön, ätit  
räkmacka i Värmskog eller  
högrevsburgare på Kungskvarnen, 
åkt med båtbussen till Borgvik, 
grillat korv efter en vandring på 
Getgarsudde, ätit våfflor på  
Liljedals sommarcafé eller sett 
konstutställningar hos Mimmi 
Design i Pikenberg eller på  
Galleri Strand i Slottsbron? 

Förutom det underbara sjölivet 
som vår kommun har att erbjuda, 
är det här bara ett axplock av allt 
det fina vi har i vår kommun.

Så häng på och samla på fina  
upplevelser i ”din” kommun  
i sommar! 

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.

Hampus Karlsson ateljé  – vägg  
i vägg med Sliperiet hittar du 
konst med graffiti som bas.

Skans 113 – skansen är utpekad 
som riksintresse inom kulturmiljö.

SEGMON/LILJEDAL
I Segmon föddes kultbandet 
Sven-Ingvars och i Segmons  
Folkets park hade bandet sin  
första spelning 1956.

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.

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 med fullständiga  
rättigheter.

Skivor till kaffet – trevligt fikaställe 
i Segmons gamla skola.

Kycklingleden – en Värmlandsled  
med fantastisk utsikt i vackra Buda.

LÅNGSTA
Mimmi Design – i Pikenberg hittar 
du konstnärliga och personliga 
kläder av lin. Konstutställning med 
Gunilla Ekemark hos Mimmi Design 
5 juli-26 augusti.

Konstutställning med Ditte Reijers 
hos Mimmi Design 5 juli-26 augusti.

GRUMS
Varje sensommar arrangerar Grums 
kommun skördefest i Sveaparken - 
kom och handla närproducerat! 
Lilla Skördefesten 12 september.

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 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.

EXHIBITION #11
Sliperiet i Borgvik

Eva Hild/ Anders Petersen/  
Ingalena Klenell / Peacetu/ Gered Man-

kowitz / Bent Rej /Douglas Kirkland /Frank 
Stefanko/ Gavin Evans / Lorenzo Agius/ 

Norman Seeft m.fl.
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turista på hemmaplan

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: STEFAN VÄNERSAND, ØYVIND LUND, TOMMY PEDERSEN, PER-ÅKE HERMANSSON 

PERNILLAS AKVARELLER 
MALSJÖ

FÖR TRE ÅR SEDAN BÖRJADE Pernilla Carlsson, som 
också jobbar på Erixons Fashion i Grums, måla akvarell. 
Det blev en rivstart på en målarkarriär och sedan dess 
har det varit riktigt hektiskt stundtals för Pernilla inför 
alla olika uppdrag och konstutställningar. 

Höjdpunkterna hittills är utställningen i ”Artistes Du 
Monde” Gare Maritime Cannes, i Frankrike, sommaren 
2018 och att få ställa ut på Stockholms vårsalong, nu i år. 

Ytterligare en höjdpunkt i målarkarriären är ju såklart 
den fantastiska möjligheten som Pernilla har fått, att 
ställa ut på Carrousel du Louvre i Paris senare i år.

HUR KOMMER DET SIG ATT DU ÄVEN HAR  
FÅTT MÖJLIGHETEN ATT STÄLLA UT DIN KONST  
UTOMLANDS? 

– Jag blev kontaktad av en gallerist från Malmö. Hon 
hade sett mina målningar på konst.se och ville ha med 
mig i hennes ”konstnärsfamilj”. Först tvekade jag och 
tänkte tacka nej på grund av min osäkerhet att våga satsa 
men familjen pushade mig och idag är jag väldigt  
tacksam över att ha fått en sådan möjlighet.

Pernilla blev även antagen till Svenska konstnärs- 
förbundet i december 2019. Förutom utställningen på 
Stockholms vårsalong, kommer Pernilla också att ställa 
ut sina alster på Ankans golfkrog och Billeruds golfklubb 
på Valnäs, Galleri Strand i Slottsbron, Övre Frykens 
konstrunda samt Luxart Fair i Luxemburg.

5–6, 12–13, 19–20 september 
Konstutställning med Pernilla Carlsson  
på Galleri Strand i Slottsbron.

ANKI OCH NIKLAS LUNDSTEN
KUNGSKVARNEN, GRUMS FISH N´CAMP,  

INGERSBYNS GÅRD OCH BORGVIKS 
HAMNCAFÉ 

ANKI OCH NIKLAS LUNDSTEN driver flera  
verksamheter i Grums kommun som lockar turister, 
invånare och konferensgäster året om. Senast i raden  
av verksamheter som de driver, är Kungskvarnen som  
de tog över 2017. 

De anordnar konferenser, event, släktmiddagar,  
bröllopsfester, födelsedagskalas och möten. På helger 
och under juni-augusti, är restaurangen öppen dagligen. 
Resten av året är den öppen för bokningar. I november 
och december serveras det julbord med fokus på  
närproducerad och vällagad mat, i vacker miljö.

Totalt erbjuder de 60 bäddar i hotelldelen och de har god 
erfarenhet av att anordna ett trevligt helhetskoncept för 
sina gäster. Maten som serveras på Kungskvarnen är till 
stor del närproducerad och det mesta av köttet kommer 
från den egna gården i Ingersbyn, vilket är väldigt  
uppskattat av gästerna. 

VAD FÅR MAN INTE MISSA ATT GÖRA I SOMMAR?
– I år är vi värdar för konceptet The Edible Country, 

i samarbete med Visit Värmland och Visit Sweden, och 
vi har ett av två bord i Värmland. Vårt bord är placerat 
naturskönt vid vackra Sävsjöleden. Där kommer Niklas 
att laga mat på Murrikan och vara guide längs leden om 
man vill, eller så bokar man bordet och lagar maten själv.
Det är stort tryck ifrån pressen för att få boka bordet, så 
vi hoppas och tror att det kommer att bli ett bra tillfälle 
att sätta både Sävsjön och Borgvik på kartan! Bordet är 
bokningsbart från maj till september. Varmt välkommen 
att testa, hälsar Anki och Niklas!
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LILJEDALS HEMBYGDSFÖRENING 
LILJEDAL

HAMNOMRÅDET I DEN VACKRA skärgårdsidyllen 
Liljedal är ett perfekt utflyktsmål i sommar! Boka visning 
genom Liljedals hembygdsförening och lär dig mer om 
när Liljedal, under 150 år, huserade Skandinaviens största 
buteljglasbruk. Här tillverkades till exempel förlagan till  
Absolut Vodka-flaskan. Som mest producerades  
13 miljoner flaskor per år i glasbruket.

I trädgården vid Liljedals hembygdsgård finns ett av de sju 
konstverken, till minne av Sven-Erik Magnusson. 

I hamnen finns områden för husbilar samt gästplatser  
för båtar vid bryggan och servicehus som hembygds- 
föreningen också sköter om. I år finns det även några nya 
platser för husbilar som föreningen har gjort i ordning. 

Vi pratade med Jan Rosander som är ordförande  
i Liljedals hembygdsförening.

VAD FÅR MAN INTE MISSA I LILJEDAL I SOMMAR? 
– Idyll och atmosfär med en fikakorg vid banken
– Buda badplats och Kycklingleden

På grund av läget med corona-pandemin har vi 
uppdaterat programmet för sommaren på liljedal.one.

SJU KONSTVERK TILL MINNE AV 
SVEN-ERIK MAGNUSSON

TORGET OCH MICKELSÖN I SLOTTSBRON, 
LILJEDALS HEMBYGDSGÅRD,  

SVEAPARKEN, SEGMONS FOLKETS PARK, 
BORGVIK OCH HAMNEN I VÄRMSKOG

GRUMS KOMMUN HYLLAR den folkkäre artisten 
Sven-Erik Magnusson (1942–2017), med konstverk på sju 
platser i kommunen. Sven-Erik växte upp i Slottsbron och 
var under 60 år sångare i bandet Sven-Ingvars. 

Konstverken är designade av konstnären Bo Jonzon och 
framtagna i samarbete med sonen Oscar Magnusson. De 
är tillverkade av företaget WIPAB i Grums. 

PÅ KONSTVERKEN FINNS några rader ur välbekanta 
låtar från Sven-Eriks musikkarriär. En låt för varje  
konstverk. Känner du igen låten? Ett mysigt utflyktstips  
i sommar är att packa fikakorgen och åka runt och besöka 
alla sju platserna. 

HITTA VAR KONSTVERKEN FINNS MED HJÄLP  
AV I VÅRA DIGITALA KARTOR
Nytt för i sommar är att det finns interaktiva kartor över 
konstverken: www.grums.se/kartor
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i korthet

VÄNERVECKAN, EVENEMANGET 
FÖR HELA FAMILJEN  
RUNT HELA VÄNERN!

Vänerveckan är ett återkommande 
evenemang som den 22 till 30 augusti 
arrangeras för åttonde året i rad. Det 
som är speciellt med Vänerveckan är att 
evenemanget äger rum samtidigt i alla 
kommuner runt Vänern.

Vänerveckan är en blandning av aktiviteter för hela 
familjen som innehåller allt från föreläsningar,  
musikunderhållning, utställningar, guidade turer, 
marknader, outdoorupplevelser, fiske,  
prova på-aktiviteter, uppvisningar, skärgårds- och 
flygturer – allt med koppling till Vänern. 

I flera kommuner har även restauranger, caféer och 
butiker Vänertema.

FAKTA: Vänerveckan initieras av den  
ekonomiska föreningen Vänersamarbetet

Där ingår kommunerna; Grums, Grästorp,  
Gullspång, Götene, Hammarö, Karlstad,  
Kristinehamn, Lidköping, Mariestad, Mellerud, 
Säffle, Vänersborg och Åmål som är medlemmar 
i Vänersamarbetet och som är de kommuner 
där aktiviteter arrangeras under Vänerveckan.

www.vanerveckan.se 
www.lakevanern.se

TA BÅTBUSSEN I SOMMAR

Från småbåtshamnen i Grums kan du 
med start 30 juni ta båtbussen till Borgvik 
eller Hammarö.

Båtbussen, linje 97,  kommer att gå under perioden 
30 juni till och med 31 juli. 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/

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
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förening i fokus

BERÄTTA LITE OM ER FÖRENING! 
Grums tennisklubb och dess banor ligger inom  
området Idrottsparken på Orrby. Numera har klubben 
två banor som för sju år sedan gjordes om från  
grusbanor till det som kallas hardcourt. Efter att det 
var gjort, skapades möjlighet att använda ytan för såväl 
innebandy som handboll, förutom tennis. Klubben  
förfogar även över en egen liten klubbstuga som på  
senare tid har renoverats, främst invändigt.

NÄR GRUNDADES ER FÖRENING?
Det råder viss osäkerhet kring detta men vi tror att 
föreningen bildades någon gång kring 1930. Den första 
tennisbanan låg i ena änden på Sveagatan mot  
Slottsbrosundet.

HUR MÅNGA MEDLEMMAR HAR NI?
Idag är vi cirka 30 medlemmar men betydligt fler som  
är registrerade i vårt bokningssystem. När klubben var 
som störst på 80-talet hade vi cirka 330 medlemmar.

VILKA VERKSAMHETER FINNS DET  
I FÖRENINGEN?
Främst bygger vi vår verksamhet på spontanspel. Vi 
har även en del prova på-dagar under sommaren och 
några mindre klubbtävlingar, bland annat ”Blixtdubbel” 
som brukar vara en populär aktivitet. De senaste fyra 
åren har vi även genomfört en tennisliga, där cirka 25 
spelare deltagit. Spelarna kommer från Grums, Karlstad 

TEXT: MARIA KUMM FOTO: GRUMS KOMMUN

och Hammarö. Klubben deltar även i seriespel med ett 
seniorlag. 

VAD HAR NI PÅ GÅNG UNDER SÄSONGEN?
Vi har precis startat upp våra banor, så nu är de öppna  
för allmänheten. Vårt största fokus ligger just nu  
på att få till en padelbana i anslutning till tennisbanorna. 
Sporten har ökat lavinartat de senaste åren och vi  
hoppas få hjälp med bidrag så att vi kan få till en bana 
även i Grums. Med en padelbana på plats, har vi stora 
förhoppningar om att kunna utöka vår verksamhet och 
inte minst erbjuda kommuninvånarna en ny spännande 
aktivitet. Idrottsparken är redan idag ett fantastiskt  
område och med en padelbana skulle vår idrottsparks 
status öka ännu mer.

HUR BLIR MAN MEDLEM I GRUMS TENNISKLUBB?
På vår webbplats finns all information om hur man går 
tillväga för att bli medlem och hur man bokar våra banor. 
Det är dock inget krav på att vara medlem för att boka 
banorna.

Kontakt
Tomas Edquist (ordförande) tel: 070-020 32 39
Grums tennisklubbs webbplats:  
svenskalag.se/grumstennis
Facebook: grums tennisklubb 
E-post: grumstk@gmail.com 

FÖRENING I FOKUS  
GRUMS TENNISKLUBB
    I varje nummer av Vårt Grums fokuserar vi lite extra på någon av våra många  
föreningar i kommunen. Nu har turen kommit till Grums tennisklubb.
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vår nya värdegrund

GRUMS KOMMUN 
HAR EN NY VÄRDEGRUND
    Vi har fått en ny gemensam värdegrund!

Kommunledningen i Grums kommun har under hösten 
arbetat fram en ny gemensam värdegrund.  
En värdegrund som går hand i hand med vår  
varumärkesplattform. Tanken är att vi genom att följa  
vår nya värdegrund i vårt dagliga arbete ska skapa  
förtroende och goda resultat för dem vi är till för och 
samtidigt skapa tillit och arbetsglädje för våra  
medarbetare. Arbetet kommer att ske kontinuerligt ute  
i vår organisation med start hösten 2020.

Värdegrunden beskriver den kultur som präglar  
organisationen och den lever vi upp till i såväl mötet 
med kommuninvånare som mötet med medarbetare. 
Grums kommun ska vara en välkomnande kommun  
där det råder engagemang, delaktighet,  
professionalism och arbetsglädje.

Målet är att vår vision, värdegrund och varumärkes-
plattform ska prägla kommunens arbete och utveckling. 
Vår vision beskriver vad vi vill uppnå och har en tydlig 
koppling till vårt uppdrag. Värdegrunden beskriver  
vilka värderingar som leder oss. Varumärkesplattformen 
visar de egenskaper och värden vi vill att  
omvärlden ska förknippa med Grums kommun.

Vår vision är: Med en skola i framkant, framgångsrika 
företagare och nya bostäder bygger vi hållbara broar  
för framtiden

VI ÄR PROFESSIONELLA 
Vi tar vårt uppdrag på stort allvar och är goda  

förebilder och ambassadörer för Grums kommun.  

Vi ser till allas lika värde och behandlar alla  

respektfullt. Vi tar ansvar för vårt arbete genom  

att vara pålästa och tar reda på det vi inte kan.  

Vi är hängivna, ansvarsfulla och har en vilja till  

ständiga förbättringar. Vi samarbetar bra med  

varandra för att nå bästa resultat.

VI ÄR VÄLKOMNANDE 

Vi ser till att alla som kontaktar oss, oavsett vem 

och hur, får ett bra och välkomnande bemötande. 

Vi har alltid en vänlig ton i mötet med andra. Vi ser 

till att ha en god tillgänglighet för de som söker 

oss. Vi är välkomnande mot våra kollegor, de som 

redan arbetar här och de som kommer som nyan-

ställda eller som vikarier. Vi välkomnar företag och 

besökande. Vi verkar för en välskött utemiljö och 

en estetiskt tilltalande inomhusmiljö.

VI ÄR ENGAGERADE 
Vi är engagerade i vårt arbete och visar  
intresse även utanför det egna arbetsområdet.  

Vi tar det lilla extra steget för att skapa nöjdhet  

och förtroende hos dem vi är till för. Vi försöker  

att sätta oss in i andras situation genom att vara 

lyhörda och visa empati. Genom att vara hängivna 

och engagerade får vi andra med oss i arbetet för 

ständiga förbättringar.

VI ÄR DELAKTIGA 

Vi är delaktiga genom att ta initiativ och visa 

engagemang. Vi ser till att få den information vi 

behöver för vårt dagliga arbete och vi ger andra 

relevant information. Vi känner delaktighet och 

medansvar i de sammanhang vi befinner oss i. Vi 

är delaktiga i olika processer och medverkar till att 

de kommunala besluten förankras och accepteras.
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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

SOMMAREN 2020 
PÅ GRUMS BIBLIOTEK

BOKEN KOMMER HEM TILL DIG
Har du eller en närstående svårigheter 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 med flera. 

Vi har med oss 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 vart vi åker 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 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 till 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 för både Läsjakten och Läsutmaningen finns att 
hämta på Grums bibliotek. Läsutmaningarna pågår  
till 28 augusti. 

Har du frågor eller förslag som gäller biblioteket?  
Hör av dig till oss, 0555-420 50 eller  
biblioteket@grums.se.  
Följ oss i sociala medier: @grumsbibliotek (Instagram), 
Grums bibliotek (Facebook).
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vi jobbar för dig

TEXT OCH FOTO: MARIA KUMM 

VI ARBETAR FÖR ATT 
SKYDDA VÅR MILJÖ
    Rebecka Rust är miljö- och hälsoskyddsinspektör på 
Grums kommun sedan ett och ett halvt år tillbaka. Vi värnar 
om din och andras hälsa och arbetar aktivt med tillsyn och 
information inom miljö- och hälsoskydd. 

VAR HAR DU ARBETAT TIDIGARE?
– Jag kommer direkt från mina studier vid Karlstads 

universitet, där jag utbildade mig inom miljö och  
säkerhet. Detta är mitt första jobb efter min utbildning. 
Annars har jag arbetat en del inom äldrevården, då jag  
kombinerade studierna med jobb.

HUR TRIVS DU MED ATT VARA MILJÖ- OCH  
HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR I GRUMS? 

– Jag trivs jättebra! Det är ett utmanande jobb jag har, 
med många olika ansvarsområden som det lätt kan bli  
i en mindre kommun, men tack vare det så är det  
väldigt lärorikt och varierande. 

HUR UPPLEVER DU KONTAKTEN OCH  
SAMARBETET MED GRUMS KOMMUNS  
FÖRETAGARE OCH PRIVATPERSONER?

– I mina uppdrag är det mest företagare jag har  
kontakt med, och jag upplever att de är lätta att sam- 
arbeta med. De är tillgängliga, det vill säga är lätta att få 
tag på, och de är skötsamma! Gällande privatpersoner, 
handlar det oftast om olika typer av klagomål som de vill 
lämna. Där gäller det såklart att man tar sig tid att lyssna 
på vad de har att framföra, och även förklara vilka regler 

som gäller och så,  
beroende på vad ärendet handlar om. 

VILKA ÄR DINA ARBETSUPPGIFTER?
– Jag har som sagt en ganska spretig verksamhet men 

till största delen arbetar jag med hälsoskydd. Det kan till 
exempel handla om att utreda klagomål gällande  
boendemiljö (fukt, mögel, buller) och tillsyn av skolor 
och förskolor.

Jag utför tillsyn av livsmedelsbutiker samt registrering 
av nya livsmedelsverksamheter. Jag handlägger  
ansökningar gällande serveringstillstånd samt försälj-
ning och tillsyn av tobak och receptfria läkemedel. 

HAR DU NÅGOT MEDSKICK ELLER NÅGRA TIPS 
ATT GE DEM SOM KOMMER I KONTAKT MED DIG?
– Ja, det skulle i så fall vara att jag ganska ofta behöver 
begära in kompletteringar i ansökningar, på grund av att 
den sökande inte har fyllt i uppgifter korrekt eller kanske 
glömt fylla i något på blanketten. Detta ställer ju även till 
det för den sökande, genom att handläggningstiden  
förlängs. Mitt tips är att läsa blanketten eller  
ansökningshandlingarna ordentligt, och tveka inte att 
kontakta mig om du har frågor!

Miljö- och hälsoskydd  
i Grums kommun
Inom miljö- och hälsoskydd  
i Grums kommun arbetar  
(förutom Rebecka) följande  
personer:

Sverre Dahlgren: livsmedel,  
lantbruk (förutom djurskydds-
tillsyn; det sköts av  
länsstyrelsen), förorenad mark 
och miljötillsyn.

Erik Andersson: miljötillsyn,  
nedskräpning, värmepumpar,  
hälsoskydd och radon.

Nina Shirafkan-Nejad: enskilda 
avlopp, avloppsinventering och 
miljötillsyn.

E-tjänster och blanketter
Vissa handlingar kräver att du 
anmäler eller ansöker om  
tillstånd hos Grums kommun. 

Bland våra e-tjänster och  
blanketter som finns på  
grums.se, hittar du det som du 
behöver skicka in till oss för 
olika områden.


