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* Skolelevers drogvanor 2011, CAN (12 % av eleverna i åk 9 och 30 % av eleverna i gy 2 anger att föräldrar är en källa till alkohol).

Statens folkhälsoinstitut i samarbete med 

Enligt undersökningen Ung i Värmland 2011 har 20,5 
procent av alla pojkar och flickor i årskurs 9 i Grums 
druckit starköl, vin eller sprit minst en gång i månaden 
under läsåret.

www.grums.se
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Torbjörn Bood (S)
Kommunstyrelsens ordförande

säger, men jag är beredd att 
gå i döden för din rätt att säga 
det.” Det kanske kan appliceras 
på hur vi är, ser ut och gör 
också.

Det här med mångfald, är det så jädra noga med det 
egentligen? Nog kan vi väl komma överens om att det är bra 
som det är. Bara vi tycker som vi gör! Och gör som vi gör! Eller 
åtminstone som jag gör? Nja, det är där det börjar barka iväg. 
Det är lätt att det blir enfaldigt då. 

Det finns dessutom så många som inte fattar nåt. Homofober, 
fanatiker, Nor IK-supporters, extremister, rasister, Justin 
Bieber-fans och fundamentalister. För att inte prata om 
politiska meningsmotståndare. Eller, som mina barn brukar 
säga: föräldrar som tror de vet allt om när det är tid att lägga 
sig… 

Hur det än är med folk som tycker, gör och är olika, så är vi 
helt uppenbart i mål här i Grums kommun. Här är vi bra på 
det här! Kanske bäst i både Sverige, Europa och världen. Eller 
kanske inte de i Värmskog, Skruvstad, Långstad och Borgvik 
då. De har ju en del att jobba på så klart. Men vi andra är 
riktiga praktexemplar av mänsklighet och upplysthet. Redigt 
fôlk, helt enkelt. Fast å andra sidan så har de i Segmon, i 
Slottsbron och på Kangerudslandet inte riktigt fattat hela 
grejen än. Oavsett så är vi här i tätorten med på banan 
fullt ut och vi har grepp på rubbet. Ja, bortsett från de där 
nere på Karlberg naturligtvis. De är ju i stort lika dana som 
Grönbergsbor och folk från Karba och Mossen. Fast värre! 
Men om man ser till oss på Östermalm och Orrby, så kan 
man inte annat säga än att vi är humanister och potentiella 
Nobelpristagare hela högen. Fast de på Orrby säger ju en del 
knepigheter och dessutom så klär de sig väl lite lustigt, va? När 
jag tänker efter så är det nog bara min familj som är nåt att 
hoppas på nere på Östermalm också. Och barnen vet ju inte 
så mycket om nåt, om sanningen ska fram. Nej, det är bara jag 
som har fattat det här med mångfald och hur det funkar.
Så tänk på det gamla citatet: ”Jag håller inte med om vad du 
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Mångfaldsvecka 3-7 juni 

Måndag 3 juni
Vernissage 18.00 för ”Stötta manligt företagande”
Fotoutställning av Thomas Gunnarsson (Genusfotografen)
3-14 juni i Grums bibliotek.

Tisdag 4 juni 
Lunchbuffé från världens olika hörn
Solbergskyrkan kl. 12-14. Pris 65 kr (55 kr för pensionärer).

Juma Lomani besöker kommunens elever i åk 4-5 och berättar
om hur det var att komma till Sverige som flykting. Barbro  
Färnström från Mångfaldscentrum utbildar Grums kommuns chefer.

Kurs i arabisk matlagning med Khalda Al Jaber
Kl. 18-21 på Jättestenskolan. Ca 100 kr. Anmälan: kundtjänst 420 67.

Onsdag 5 juni
Räddningstjänsten har Öppet hus och ”prova på” 
Kl. 12-17 vid Grums brandstation. Fystest, släckning, stegbil m.m.

Soran Ismail föreläser i Gruvans biosalong
Kl. 19.00. Från 16 år och uppåt. Inträde 95 kronor.
För mer info se nästa sida.

Torsdag 6 juni
Nationaldagsfirande med mångfaldstema 
i Sveaparken i Grums
11.00               Gruvöns musikkår spelar
11.30               Landshövding Kenneth Johansson talar
12.00              Kommunalråd Torbjörn Bood hälsar nya
                       svenska medborgare välkomna, nationalsången,
                       folkdans, thailändsk dans m.m.
14.00              Barnteater med Teater Mimilus 
14.30 - 16.00  Mimilus lär ut cirkuskonster till barnen

På plats i parken finns Växtriket, Röda korset, Lions och  
RFSL Värmland. Fika. Konferencier: Joel Emanuelsson.

Fredag 7 juni
Filmkavalkad i Gruvans biosalong. Fritt inträde.
15.00 Mannen från Le Havre
17.00 Kairo 678
19.00 Albert Nobbs 

Prova på-dag med olika idrottsföreningar
Från kl. 12.00 vid Grums idrottsplats.

Foto: Tomas Gunnarsson

Foto: Calle Bredberg

Foto: Anne Dillner
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MANNEN FRÅN LE HAVRE
Marcel Marx har lämnat sitt bo-
hemiska författarliv för att istället 
försörja sig som skoputsare. Allt 
förändras när hans fru Arletty får 
en allvarlig sjukdomsdiagnos sam-
tidigt som Idrissa dyker upp, en 
liten kille från någonstans i Afrika 
som kommit som båtflykting till Le 
Havre istället för till London där 
mamman väntar. En saga med två 
lyckliga slut!

Komedi, barntillåten, 1 h 37 min.

ALBERT NOBBS 
Albert Nobbs handlar om butlern 
Albert som kämpar för att över-
leva i 1800-talets Irland, där kvin-
nornas situation är mycket svår. 
Albert, spelad av Glenn Close, är 
kvinna men utger sig för att vara 
man så att hon kan jobba som 
butler på Dublins finare hotell.

Filmen fick tre Oscarsnominering-
ar inför Oscarsgalan 2012.

Drama från 15 år. 1 h 53 min.

KAIRO 678 
Tre kvinnor i Egypten har blivit 
utsatta för sexuellt ofredande, på 
väg till arbetsplatsen, i publiken 
på fotbollsmatchen och på öppen 
gata utanför hemmet. De bestäm-
mer sig för att hämnas sina förö-
vare, var och en på sitt eget sätt. 
Kairo 678 är en verklighetsbaserad 
historia om kamp för upprättelse 
och rättvisa.
 

Drama från 15 år, 1 h 40 min.

Foto: Bingo Rimér

Onsdagen den 5 juni kl. 19.00. Ca 60 min. Fr. 16 år.
Gruvans biosalong i Grums. Inträde: 95 kronor.

En rolig men samtidigt allvarlig föreläsning om ”svenskhet”, 
integration och om att inte vara halv, utan dubbel.

Bland komikereliten är han avgjort yngst – men trots 
det en av de absolut vassaste. En liten människa med 
mycket att säga. Soran är en svensk komiker som blandar in sina 
reaktionära tankar i sin standup. I denna föreläsning talar han om 
sin syn på det svenska samhället, om att inte tillhöra den etniska 
normen och vårt lands integrationsproblem.

Sorans föreläsning reder ut begrepp där ”svenskheten” står i 
centrum. Vem Är svensk? Vem bedömer Vem som är svensk? 
Soran tar även upp ämnen från sitt sommarprat som sändes i P3  i 
somras.

Föreläsning med Soran Ismail
”Absolut svensk”

Förköp via kommunhusets kundtjänst och Grums bibliotek.
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Krönika: Vem får plats i Grums?

Kommunen kan tyckas ha blivit 
rymligare, eftersom allt färre 
bor här. Sedan slutet av 1970-
talet har befolkningen gått ned 
från nästan 11 000 till lite drygt 
9 000 personer. Samtidigt kan 
ett litet samhälle upplevas som 
trångt. Flyktingmotståndet i 
svensk opinion minskar stadigt, 
enligt undersökningar från SOM-
institutet, men det är starkast 
utanför de större städerna och 
bland lågutbildade. 

Och de som flyttar ut är 
människor som utbildar sig, 
framför allt kvinnor. Det är 
kanske inte så konstigt att de 
gör det. Arbetsmarknaden i 
Värmland som helhet är den mest 
könsuppdelade i hela landet. 
Kvinnor finns i vissa branscher 
och män i andra. Det är en norm, 
en ofta underförstådd regel eller 
förväntning på beteende som 
finns i ett samhälle. Främlings-
fientlighet hänger ihop med 
normer, liksom homofobi.

Normer begränsar. De gör att vi 
aktar oss för att uppfattas som 
avvikande. Föreställningar om 
vad som är en riktig man gör 
att det inte finns så många män 
inom förskolan, trots att det 
pratas mycket om behovet av 
manliga förebilder. Också inom 
äldreomsorgen finns det ganska få 
män. Detta trots att män knappast 
av naturen har mindre fallenhet 
för att ge omsorg än vad kvinnor 

Jag menar inte att det är synd om 
män. Kvinnor har generellt lägre 
lön än män. Kvinnor tar större 
ansvar i hemmet och för barn än 
vad män gör. Kvinnor utsätts för 
våld och sexuellt utnyttjande av 
män. Män utsätter även varandra 
för våld. Och sexuellt utnyttjande. 
Homofobi. Främlingsfientlighet. 
Kvinnor bär också upp normerna. 
Föreställningar om vad som är 
normala män och normala kvinnor. 
Om vem som får plats.  

Vi kommer aldrig någonstans om 
vi inte tar oss an manligheten. Det 
handlar inte om skuld. Inte vem 
som gör rätt och vem som gör fel. 
Men vi måste sluta vara rädda för 
att avvika. Hur ska vi annars få 
plats att växa?

Jimmy Sand är född och uppvuxen i 
Grums. Bor numera i Göteborg och 
arbetar på Nationella sekretariatet 
för genusforskning. Är även politiskt 
aktiv och bloggar på jimmysand.com

har. Att bry oss om varandra 
hör till att vara människa. Det är 
bara det att vissa saker ses som 
normalt och andra inte. När en 
ung människa gör sina val inför 
yrkeslivet har det väldigt stor 
betydelse vilka föreställningar 
och förväntningar som finns hos 
omgivningen. Normer begränsar. 
Vi formas av det vi vant oss vid, 
tränats till och lärt oss att uppfatta 
som normalt.

Normer begränsar också när de 
yrkesval som varit så givna inte 
är lika framkomliga längre. På 
bruksorter som Grums var det 
länge självklart att det skulle 
finnas jobb på fabriken när man 
gick ur skolan. Också den som 
inte hade läshuvud, som det heter, 
kunde känna sig trygg i att kunna 
försörja sig efteråt. 

Det har blivit tuffare. Nu pratas 
det mycket om att flickor klarar 
sig bra i skolan, medan pojkar 
har det svårare. I själva verket 
har den där antipluggkulturen 
som det pratas om alltid funnits. 
Men nu när arbetsmarknaden i 
högre grad kräver utbildning blir 
det uppenbart att det där är ett 
problem. Och det är klart att alla 
inte har läshuvud. Men normen att 
pojkar inte bryr sig om skolan gör 
det inte lättare. Den pojke som vill 
läsa blir lätt avvikande. Någon som 
tror att han är lite finare. Inte en 
av grabbarna. Normer begränsar.

Foto: Lars Owesson

Jimmy Sand

•
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Ambassadörer för Ett öppnare VärmlandNäthatskollen 
Näthatskollen är ett digitalt verktyg 
som scannar av ett facebookkonto i 
jakt på ord som kan användas i nedsät-
tande syfte. Som vuxen kan du an-
vända det för att se hur ditt eget språk 
på nätet är. Du kan också använda 
det som ett sätt att tillsammans med 
ditt barn börja tala om hur man bör 
uttrycka sig på nätet. Det är bara att 
logga in på nathatskollen.se med sina 
inloggningsuppgifter till Facebook, och 
sedan kan ni tillsammans prata igenom 
de resultat som visas upp. Obs. att det 
inte är exakt utan bara ger en finger-
visning och underlag för eftertanke 
och/eller samtal.

Anita Bergvall (t. h) och Helena Arvidsson har anställts i projektet 
Ett öppnare Värmland via studieförbundet ABF. De kommer att 
arbeta tillsammans med kommun, föreningar och företag i Grums 
för att främja mångfald och skapa nya mötesplatser. Inom projektet 
kallas de för lokala ambassadörer och de kan ses som samordnare 
och bollplank.

Anita bor i Vålberg och har tidigare arbetat för LO-distriktet i 23 år. 
Helena bor utanför Segmon och har jobbat med färg, form, design 
och friskvård. 

Bakom Ett öppnare Värmland står Folkbildarna i Värmland. Målet 
är att öka förståelsen mellan människor och minska rädslor för det 
som upplevs främmande och annorlunda. Verksamheten bygger på 
att alla människor är en tillgång som tillför kunskap och kompetens 
i civilsamhället.  

ettoppnarevarmland.nu

Vad sägs om kvinnor respektive män på Facebook?

Så här ser de vanligaste kommentarerna ut för kvinnors respektive mäns bilder på  
Facebook. Kolla dig och dina vänner på sexismdetector.com
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VARNING
Spegelbilden som du ser 
kan vara förvrängd av 
socialt konstruerade 
uppfattningar om  
skönhet och könsroller

Foto: Hannes Söderlund

••
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Qudrat Hassani var fjorton år 
när han lämnade sina närmaste, 
kriget och Afghanistan bakom 
sig. Han reste tillsammans 
med en familj till Iran, men 
åkte därefter ensam vidare 
till Turkiet. Han visste inte 
då att det skulle ta hela sju 
månader att komma till en 
fast punkt, i form av Sverige. 
Han visste faktiskt knappt 
att Sverige fanns. Grekland, 
Italien, Frankrike, Tyskland och 
Danmark var andra stopp, varav 
Grekland var det värsta. 

Där sov han utomhus och 
såg mycket droger i omlopp. 
Många har svårt att ta sig 
vidare därifrån, en som han 
mötte hade varit där i nio år, 
men Qudrat lyckades ta sig 
till Tyskland efter en till två 
månader. Första anhalten i 
Sverige var Malmö. Sedan fick 
han flytta till HVB-hemmet* i 
Grums i början av 2011. 

 

Vad var ditt första intryck av 
Grums?
Qudrat: När jag kom hit var det 
kväll och mörkt ute. Jag såg allt 
ljus vid fabriken och trodde att 
jag hamnat i en stor stad.
 
Är det något du saknar från 
Afghanistan?
Qudrat: Ja, kompisarna, 
naturen och värmen. Det är det 
jag kan sakna.
 
Kulturen?
Qudrat: Inte kulturen. Den kan 
man skapa själv där man är.
 
Vad tycker du om Sverige?
Qudrat: Man får tycka till och 
kritisera och det finns struktur, 
alla vet var gränserna går. Folk 
är ganska schyssta, fast det är 
svårt att komma dem nära. 

Alla pojkarna som bor på HVB-
hemmet går i årskurs nio på 
Jättestenskolan i Grums, utom 
en som går i åttan. Allihop 
kommer från Afghanistan och 
har fått uppehållstillstånd. 
De flesta bor tre och tre i 
lägenheter och det finns 
personal på plats dygnet runt. 
Fredrik Eriksson, som är en 
av tio heltidsanställda, säger 
att personalen försöker att få 
det att likna ett vanligt hem 

så mycket som möjligt. Deras 
uppgift är att skapa rutiner, 
vägleda och hjälpa till med 
läxor med mera. Pojkarna 
har olika intressen men man 
försöker ibland att göra saker 
tillsammans, allt från att ha 
fredagsmys till att åka på 
konsert. 
 
Tycker du om skolan?
Qudrat: Den är inte alls som 
i Afghanistan, där liknade 
undervisningen oftast en 
diktatur. Först när jag kom hit 
gick jag på Åsfjärden där vi 
lärde oss svenska och hade 
idrott. 
 
Har du några planer för vad du 
vill jobba med i framtiden?
Qudrat: Nej jag vet inte 
riktigt. Men jag har sökt till 
gymnasiet, Naturvetenskapliga 
programmet. Vi som bor här är 
ungdomar som försöker ”växa” i 
samhället och få jobb.  
 
Vad gör du på fritiden?
Qudrat: Tränar kampsport 
och löpning, och i gymmet på 
badhuset. 

*HVB: Hem för vård och boende.

Fjortonåring, sju månader, åtta länder

Foto: Jörgen Wiklund

”Vi gillar olika” är en kampanj för 
mångfald som startades av Aftonbla-
det 2010 och som numera lever sitt 
eget liv. Kampanjens facebooksida har 
i skrivande stund 529 731 gillare.  
Handen är lånad från 1980-talet. 
Då stod det ”Rör inte min kompis” i 
den som en uppmaning till den tysta 
majoriteten att ta ställning mot rasism. 
Nu står det ”Vi gillar olika”, för att vi 
behöver ta ställning för mångfalden.
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Ladda för stor motordag vid Borgvikssjön. 
Full fart på land, vatten och i luften. Bilar,  
USA-bilar, hot rods, rat rods, veteranbilar,  
motorcyklar, traktor, mopeder, båtar, modell- 
flyg, sjöflygplan, drive in-bröllop m.m.

Utställningstävling för bilar, traktorer och mc.

Lördagen 3 augusti 
kl 10-17

 
Entré 50 kr från 12 år
Parkering 20 kr

www.folkrock.nu

Jonas Alaska (NO) ny stjärna på väg upp

Brolle parksommar med gästartister

The Wife, InMeHead, Stewe Cato
med flera, se hemsidan 
 
Familjedag med öppen park för barnfamiljer  
under lördag eftermiddag den 17 augusti. Musik,  
utställningar, ballonger, korv, tävlingar m.m.

www.borgviksmotordag.se
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FÖRENINGEN
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Grums RK - en ridklubb för alla

Grums ridklubb bildades 1970 
och har funnits på höjden 
vid Karlberg ända sedan dess. 
De har cirka 270 medlemmar och 
varje vecka rider runt 150 elever. 

Den dagliga ridskoleverksam-
heten består av ridlekis för barn 
3-5 år samt barn-, ungdoms-, 
och vuxengrupper för både 
nybörjare och rutinerade. Det 
finns specialinriktade grupper 
mot hoppning eller dressyr och 
träningar för den med egen häst 
eller ponny.

För personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar erbjuds 
ridundervisning både enskilt 
och integrerat i grupp, utifrån 
individens behov, förmåga och 
önskemål. 

För att rida på ridskola behövs 
ingen egen häst eller speciell 
utrustning. Du kan rida i vanliga 
joggingbyxor och gummistövlar 
– hjälm kan man låna av klubben. 
De är fem ridlärare, från heltid till 
timanställda och i stallet jobbar 
två personer. Verksamheten pågår 
elva månader om året. 

Hur många hästar har ni? 
Totalt finns det 25 hästar på vår 
anläggning, Ungefär 15 av dem 
går ridlektioner. Våra hästar och 
ponnyer är av blandad storlek, 
men alla är väluppfostrade och 
trygga och trivs med det jobb de 
utför.

Hur ser ert mångfaldsarbete 
ut och hur ser ni på det? 
Vi har i flera år strävat efter att 
vara en ridklubb för alla, och 
genom finansiering via Idrottslyftet 
har vi haft möjlighet att bredda 
vår verksamhet ännu mer med 
öppet hus, elevens val, ridning för 

asylsökande och specialträningar. 
Skolorna i kommunen kommer 
och rider några gånger per termin. 
Under två års tid hade vi ett 
samarbete med Jättestensskolan 
då eleverna erbjöds ridning en 
gång i veckan som elevens val.  

Projekten har varit odelat roliga 
och givande med mycket positiv 
respons. Vi ser vårt arbete som 
en möjlighet att visa barn och 
ungdomar en bit av en annan värld 
– något som de kanske inte hade 
kommit i kontakt med annars. Vi 
ligger också i startgroparna för 
att få igång vår stiftelse ”Hugo-
fonden” där man kommer kunna 
söka ekonomiskt bidrag till rid-
avgiften på vår ridskola. Vi ser 
människor – inte kön, nationalitet 
eller funktionsnedsättning - alla är 
välkomna. 

 I år deltog vi som föreläsare 
på ”Idrott och mångfald”- 
konferensen på Karlstads 
universitet. Där berättade vi 

om en liten del av det arbete 
vi gör för att vara en ridklubb 
för alla, något som bland annat 
uppmärksammades av Rädda 
Barnen. 

Har ni någon tävlings-
verksamhet? 
Vi har tävlingar under hela året, 
från klubbnivå till regionala 
tävlingar, både i dressyr och 
hoppning. Vi har 27 licensierade 
tävlingsryttare, inom hoppning, 
dressyr och fälttävlan.

Är det några återkommande 
arrangemang som ni har/deltar i? 
Vi deltar alltid med prova på-
ridning under Lillerudsdagarna. 
Hästens dag är återkommande, 
dock inte varje år. Vår traditions-
enliga Luciakortege med våra 
hästar genom Grums tätort är 
också något vi gör varje år.

Samarbetar ni med några andra 
föreningar? 
I vårt nyaste projekt samarbetar vi 
med andra ridklubbar i Värmland. 
Några av våra elever kommer få 
delta i utbytestävlingar i hoppning.

Foto: Øyvind Lund
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Är du nybliven företagare 
mellan 18-35 år? Det finns ett 
startpaket till ett värde av 
72 200 kr att hämta! 

Communicare har nu tagit 
fram ett checkhäfte med 
erbjudanden till ett värde av 
72 200 kr med allt du behöver 
som företagare. Den som 
hämtar startpaketet får även en 
bok från inspirationsföretaget 
Universe Imagine till ett värde 

Både coaching och deltagande 
i nätverket är kostnadsfritt för
dig som deltar. Projektet 
Tillväxt Värmland ägs och 
drivs av Communicare och 
finansieras av EU:s regio- 
nala fond och deltagande 
kommuner i form av 
kontorsplats för företags-
coacherna. I Grums finns 
företagscoachen på plats i 
kommunhuset på onsdagar.  
   
   
Kontakta Communicare:

Linda Edh, företagscoach i 
Grums och Kil.  
Telefon 072-302 28 14.

av 199 kr.  Startpaketet är 
kostnadsfritt för dig mellan 
18-35 år som nyligen startat 
företag.

Communicare finns i alla 
Värmlands kommuner och 
projektet Tillväxt Värmland 
kommer att pågå fram till 
december 2013. Vår uppgift är 
att fungera som inspiratör och 
bollplank så att du ska komma 
vidare med din företagsidé. Vi 
erbjuder även ett nätverk för 
unga företagare, där kan du 
som soloföretagare lära känna 
andra unga företagare och göra 
affärer.  

NÄRINGEN

Hur ser framtiden ut för 
klubben? 
Vi hoppas kunna bredda vår 
verksamhet och nå ut till 
ännu fler personer, så att den 
svenska ridskolan fortsätter att 
föra vidare sitt arv av kunskap, 
från nybörjaren till elitryttaren. 
Vi har även blivit beviljade en 
idécheck från Leader Närheten, 
som vi ska använda till att 
undersöka möjligheterna att vidga 
vår verksamhet ännu mer. 

Grumsborna är när som helst 
välkomna till oss, även den 
som inte rider på vår ridskola. 
Kom gärna och hälsa på, klappa 
hästarna och träffa oss som 
jobbar. 

Kontaktperson:

Anna-Lena, ridskolechef. 
Telefon 0555-614 72. 
 

 

 

Foto: Øyvind Lund

•

www5.idrottonline.se/GrumsRK-Ridsport

•
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Matmässa med Sveriges mästerkock
Den 7 maj arrangerade kommunen årets matmässa i Gruvan i 
Grums. Förutom ett fyrtiotal utställare fanns även Sveriges 
mästerkock Jennie Walldén på plats. Hon intervjuades på scen, 
signerade sin kokbok och bjöd på wasabiräkor.

Besökarna strömmade in hela dagen och totalt var det cirka 750 
betalande. Alla under 18 år hade fritt inträde.

Ännu en lyckad matmässa med andra ord!

Bli stolpjägare med Friska 
Grums igen 

Nu kan du hämta din nya Friska 
Grums-karta. Kartan delas ut  
gratis i kundtjänst i kommun- 
huset, Grums bibliotek, badhuset, 
Ica Klingan, Ica Orrby och  
Konsum.

Din utmaning är att med hjälp 
av kartan försöka hitta så många 
stolpar som möjligt. Stolparna har 
olika svårighetsgrad, grön färg är 
det på de stolpar som har den 
lättaste placeringen och efter det 
kommer blå, röd och slutligen 
svart som har den svåraste  
placeringen. Läs mer på: 
 
grums.se/friskagrums

Semestertider på energi-
rådgivningen 

Energirådgivningen i Forshaga, 
Grums, Kil och Munkfors har  
stängt för semester från 12 juli 
till 5 augusti.

Telefon övrig tid: tisdagar och 
onsdagar mellan klockan 10-16, 
0554-194 14. Du kan hitta mer 
information på erad.se 

Nattvandra på 
skolavslutningen
 
Nattvandrare finns där ungdomar 
är - du är synlig och tillgänglig och 
kan hjälpa till om det behövs. Nu 
kommer en riskhelg då ungdomar 
behöver din hjälp. 

Vi träffas på skolavslutningen den 
14/6 kl. 20.00 i Växtrikets nya  
lokaler vid fd. Åsfjärden i Grums 
för information, kvällsfika och 
utdelning av nattvandringsjackor.

Personal från individ- och famil-
jeomsorgen finns på plats. Vill du 
veta mer eller har frågor hör gärna 
av dig till Margaretha Olsson, 
tel. 0555-42287, e-post: 
margaretha.olsson@grums.se

Kungaparet besöker 
Borgvik 22/8
 
Med anledning av att H M  
Konungen firar 40 år på tronen 
2013 kommer Kungaparet att 
besöka samtliga Sveriges län 
under året. Till Värmland kommer 
Kungaparet den 22 augusti och de 
besöker då Forshaga, Grums och 
Karlstads kommuner. 

Här i Grums kommer Kungaparet 
att besöka Borgvik för en  
guidad tur och ett besök i  
Sliperiet. Dagen till ära är det folk-
fest i hyttruinen på eftermiddagen 
dit Kungaparet också kommer. Det 
blir underhållning av bland annat 
jazzsångerskan Rigmor Gustafs-
son, bördig från Värmskog.
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Visste du att belysningen står 
för 20-25 procent av den totala 
elförbrukningen i ett hushåll? Nu 
när glödlampan försvinner från 
butikshyllorna finns det flera 
olika alternativ att välja på.

Lågenergilampan
Lågenergilamporna finns med 
många olika egenskaper, bl.a. 
sådana som går att dimma och 
sådana som tänder sig snabbt. 
Det finns även lågenergilampor 
som är speciellt lämpade för 
utomhusbruk och lampor med 
inbyggd ljussensor. 

Fördelen med lågenergilampan 
är den låga energiförbrukningen. 
Genom att byta en glödlampa mot 
en lågenergilampa kan man spara 
upp till 80 procent energi. En 
lågenergilampa håller också 6-10 
gånger längre än en glödlampa 
och detta i sin tur innebär en 
stor ekonomiskt vinst, trots att 
lågenergilampan är dyrare vid 
inköp. Livslängden är vanligen 
mellan 6 000-10 000 timmar 
jämfört med glödlampans 1 000 
timmar.

LED-lampan
LED-lampor har ingen värme i sin 
ljusstråle vilket kan vara en stor 
fördel i vissa fall, till exempel när 
man vill belysa känsliga föremål. 
Många LED-lampor kan även 
dimmas om du har en dimmer som 
fungerar ihop med LED-lampan. 
Ljusutbytet från LED-lampor, det 
vill säga hur mycket ljus lampan 
ger, är idag så högt att man kan 
ersätta glöd- och halogenlampor 
på upp till 60-75 W med LED-
lampor. Det är inte helt lätt att 
jämföra en LED-lampa med andra 
ljuskällor. För att få en korrekt 
jämförelse mellan en LED-lampa 

att dimma oavsett dimmer.
Genom att byta en glödlampa 
mot en halogenglödlampa kan 
mas spara upp till 30 procent 
energi. Halogenglödlampor har 
kortare livslängd jämfört med 
LED- och lågenergilampor. Även 
om den oftast är dubbelt eller tre 
gånger så lång jämfört med vanliga 
glödlampor så är dess 2 000- 
3 000 timmar en kort tid då LED-
lampor håller 10 000-25 000 
timmar och lågenergilampor håller 
6 000-10 000 timmar. 
 
 
Glöm inte att återvinna
Alla typer av lampor skall lämnas 
till återvinningscentralen. De 
får inte kastas i soporna eller i 
glasåtervinningen! 

Lågenergilamporna innehåller en 
mycket liten mängd kvicksilver. 
Kvicksilvret behövs för att få 
optimal energiomvandling i 
ljusalstringsprocessen. Det är 
mycket viktigt att återvinna så att 
inget kvicksilver hamnar i naturen. 
Halogen- och LED-lamporna är 
helt kvicksilverfria men ska ändå 
lämnas till återvinning.

Fakta kommer från lampinfo.se

och en glödlampa bör man 
jämföra lumen för att veta hur 
mycket ljus man får, det står på 
förpackningen.

Om man byter en glödlampa 
mot en LED-lampa kan man 
spara upp till 80 procent energi. 
Energibesparingen är alltså 
ungefär lika stor som med 
lågenergilampan. En LED-lampa 
med hög kvalitet har dock en 
betydligt längre livslängd än en 
lågenergilampa. En LED-lampa har 
en livslängd på mellan  
15 000 timmar och upp till  
25 000 timmar beroende på typ 
och utförande – detta att jämföra 
med glödlampans 1 000 timmar.

Halogenglödlampan
Halogenglödlampan är den 
ljuskälla som är mest lik 
glödlampan. Den ger klart, 
naturligt ljus, som återger färger 
på ett helt naturtroget sätt. 
Halogenglödlampan tänder direkt, 
precis som glödlampan. De finns 
i många olika utföranden, bland 
annat med samma utseende som 
den traditionella glödlampan 
och som klot- och kronljus. En 
av fördelarna med halogen-
glödlampan är att samtliga går 

Belysning

Foto: Bildarkivet.se

•
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2013
venemangskalender juni - augustiE

Juni

1  Aktiviteter på Går’n, avslutning i det gröna
 
1  Hästsläpp i Långsta 

2  För kärlekens skull i Grums kyrka, konsert med 
kören Eternella och musiker

4  Veteran- och entusiastfordonsträff, Värmskogs café 

5  Föreläsning med Soran Ismail, Gruvan Grums

6  Nationaldagsfirande i Sveaparken, Grums

6  Nationaldagsfirande på Grums hembygdsgård

7  Filmkavalkad i Gruvans biosalong (3 filmer)

8  Woodjoggen 2013, Grums

9  Bryggkväll i Liljedal

11  Veteran- och entusiastfordonsträff, Värmskogs café

12  Grillafton på Kungskvarnen, Borgvik

15  Invigning av kvarnsten från Malsjökvarn, Grums 
hembygdsgård.

16  100 års-firande av Grums arbetarkommun, Segmons 
folkets hus

18  Veteran- och entusiastfordonsträff, Värmskogs café

20  Resning av midsommarstången, Grums 
hembygdsgård. 
 
21  Midsommarfirande i hyttruinen, Borgvik

21  Midsommarfirande i Liljedal

22  Sommarkväll vid Laviniastuga

25 Veteran- och entusiastfordonsträff, Värmskogs café

26  Grillafton på Kungskvarnen i Borgvik.

26  Sommarbingo, drive-in bingo vid Jättestenskolan

27  Sommarkväll vid Laviniastuga

28  Familjedagen på Solbergsgården

29  Dans i Skruvstadparken, Black Jack

29  Invigning av Kycklingleden i Liljedal

Juli  

3  Veteran- och entusiastfordonsträff, Värmskogs café

3  Sommarbingo, drive-in bingo vid Jättestenskolan

4  Sommarvisning vid Gruvöns bruk, Grums

4  Sommarkväll vid Laviniastuga, Grums

6  Värmskogsloppet 

7  Sköna söndag, Sliperiet  Borgvik

7  Värmskogdagen

7  Bryggkväll i Liljedal

9  Veteran- och entusiastfordonsträff, Värmskogs café

10  Sommarbingo, drive-in bingo vid Jättestenskolan

10  Grillafton på Kungskvarnen, Borgvik

11  Sommarvisning vid Gruvöns bruk, Grums

11  Sommarkväll vid Laviniastuga, Grums
 
14  Hjälpturné i Borgvik, Grums
 
14 Sköna söndag, Sliperiet i Borgvik 

14  Flaskracet, Borgvik

16  Veteran- och entusiastfordonsträff, Värmskogs café

18  Sommarvisning vid Gruvöns bruk, Grums

18  Sommarkväll vid Laviniastuga, Grums
 
20 Dans i Skruvstadparken, Scotts

21  Sköna söndag, Sliperiet i Borgvik

23  Veteran- och entusiastfordonsträff, Värmskogs café
 
24  Grillafton på Kungskvarnen, Borgvik



Med reservation för ev. ändringar

Juni 2013  VÅRT GRUMS  15


Ha en fin sommar!

För mer detaljerad information kontakta Grums turist-
byrå på tel. 0555-420 67, eller se grums.se/evenemang

25  Sommarvisning vid Gruvöns bruk, Grums

25  Sommarkväll vid Laviniastuga, Grums
 
28  Sköna söndag, Sliperiet i Borgvik

30  Veteran- och entusiastfordonsträff, Värmskogs café

Augusti  

1  Sommarvisning vid Gruvöns bruk, Grums

1  Sommarkväll vid Laviniastuga, Grums
 
3  Borgviks motordag, Borgvik

3  Dans i Skruvstadparken, Arvingarna

3  Fotbollsdag i Värmskog, 70-års jubileum

4  Bryggkväll i Liljedal

6  Veteran- och entusiastfordonsträffar, Värmskogs café

7  Grillafton på Kungskvarnen, Borgvik

8  Sommarvisning vid Gruvöns bruk, Grums
 
8  Sommarkväll vid Laviniastuga, Grums

10  Dans i Skruvstadparken, Poptimisterna

13  Veteran- och entusiastfordonsträff, Värmskogs café

15  Sommarkväll vid Laviniastuga, Grums
 
16-17  Folk & Rock 2013, Segmon

18  Loppis vid Liljedals hembygdsgård

20  Veteran- och entusiastfordonsträff, Värmskogs café

22  Värmlandskorvens dag, Grums hembygdsgård
 
27  Veteran- och entusiastfordonsträff, Värmskogs café

28 Grillafton på Kungskvarnen, Borgvik

Museum och utställningar
Borgviks museum
Fast utställning om järnets väg från skogen till färdig 
produkt på plan 2 samt mindre utställningar på plan 1.
Öppet: 21/6-18/8 tel 0555-740 64, 070-640 60 22

Sliperiet - kultur i ett hus, Borgvik
Utställning med bl.a. Nick Brandt, Mats Bäcker, David 
LaChapelle, Kjell Engman m.fl.
www.sliperietborgvik.se 
Öppet:  juni-aug alla dagar 11-18 september fre-sön 12-16

Liljedals glasbruksmuseum
Glasbruksmuseum i Liljedals hembygdsgård. Visning av 
bruksföremål i glas däribland många olika buteljer, bl.a. 
modellen till Absolutflaskan. Bilder och föremål från 
glasbrukstiden åren 1780-1917. Öppettider: Ring om du 
vill boka besök: Uno Wentzel tel 0555-910 17.

LM Ericssons minnesgård, Värmskog
Lars Magnus Ericsson, den svenska telefonins 
grundare. 
Öppet: 15/6-15/8 alla dagar 13-17 övrig tid efter 
överenskommelse tel. 072-200 77 32

Kläd- och konstutställning hos Mimmi design, 
Pikenberg
Jubileumsutställning. Linnekläder Mimmi design ”Mitt 
formspråk”  & konst av Hjördis Clemens, Marianne 
Johansson, Mikael Stålhandske och Nils Forsman.
2013-06-15 - 2013-07-27 ons-fre 12-18, lör 10-15

Textilutställning hos Mimmi Design, Pikenberg
Kerstin Wikeberg-Skog - Textila bilder
2013-08-03 - 2013-08-31, ons-fre 12.00-18.00,  
lör 10.00-15.00.
 
Ateljé Mysen, Borgvik
Försäljning av bl.a. smycken och tavlor. För öppettider 
se www.grums.se/evenemang

Konstutställning på Galleri Strand, Slottsbron
Erika Broman, Karlstad, ställer ut sitt måleri.
2013-08-10 – 2013-08-25

Konstutställning på Galleri Strand, Slottsbron
Kerstin Wessberg, Karlstad, ställer ut sitt måleri.
2013-09-14 – 2013-09-29



www.grums.se

Grums kommunalråd Torbjörn Bood och Värmlands lands-
hövding Kenneth Johansson. Den senare höll invigningstal.

Konsthallen Sliperiet i Borgvik invigde årets ut-
ställning med världrekordförsök i form av en 550 
meter lång röd matta. Besökarna kan i år se konst 
av bland andra Kjell Engman, Nick Brandt, David 
LaChapelle, Mats Bäcker, Andy Howlden och  
Birgitte Söndergaard. På bild nedan ses Tommie 
Ohlsson och Benjamin Goss som ställer ut sina 
respektive foton på husfasaden. 

Sliperiets vernissage 4/5
Foto: Helena Bergström


