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LEIF HARALDSSON (S)
kommunalråd 

Grums kommun

KARTONGMASKINEN
ÄR NU INVIGD
LEIF HARALDSSON (S) KOMMUNALRÅD

ETT HUNDRATAL PERSONER VAR PÅ PLATS för att se den show som  
BillerudKorsnäs bjöd på vid invigningen av den nya kartongmaskinen KM7. 
Invigningen ägde rum utanför själva fabriksområdet men BillerudKorsnäs 
hoppas att kunna bjuda in allmänheten på guidade turer längre fram. 

Vi i publiken togs med på en resa in i framtiden, en resa där BillerudKorsnäs 
och Gruvöns bruk i Grums spelar en viktig roll inom forskning och  
innovation. Framförallt gällande pappersförpackningar i syfte att minska  
användandet av plast. Vad säger ni om flaskor i papper i stället för i plast?

HUR TÄNKER DU GÄLLANDE MILJÖ OCH HÅLLBARHET? Ett trevligt 
initiativ är det som köket på Slottsbrons skola har tagit tillsammans med 
Coop. De grönsaker och frukter som affären inte hinner sälja innan  
utgångsdatum tas om hand av skolköket. Likaså har köket på Jättestenskolan 
börjat göra lunchlådor de dagar som de får mat över.

MED DET SÅ VILL JAG ÖNSKA alla invånare, företagare och medarbetare  
en riktigt god jul och ett gott nytt år!
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tillväxt och näringsliv

WRAPTECH SVENSKA AB levererar teknisk  
utrustning som till exempel vågar, förpacknings- 
utrustning och hyllmärkningssystem till främst  
dagligvaruhandeln. 

VI HAR TRÄFFAT VD Lars Vik och sonen Daniel 
Wiik, försäljningschef, för att gratulera till  
topplaceringen i Almis tillväxtliga och samtidigt  
få höra mer om verksamheten. Lars andra son,  
Henrik Wiik, är även han engagerad i Wraptech  
som teknisk chef.

LARS BERÄTTADE ATT det var roligt att de har 
blivit uppmärksammade i Almis tillväxtliga. När 
andra etappen tillkännagavs i oktober låg Wraptech 
i topp bland länets snabbast växande företag. De har 
haft en mycket stark omsättningsökning på hela 134 
procent mellan 2017 och 2018, något som inte varit 
helt utan utmaningar enligt Lars.

– Vi har fått ändra en massa planer under resans 
gång. Vi köpte den här tomten på Nyängen – vi är ju 
Grumsbor och ska tillbaka till Grums – men när  
spaden skulle i marken i somras fanns det inte tid att 
starta den processen. 

NÄR VI STÄLLER FRÅGAN om när Wraptech  
kommer tillbaka, låter Lars svar inte vänta på sig – de 
kommer att börja bygga i Grums redan till sommaren.   
Vi önskar dem all lycka i framtiden och varmt  
välkomna tillbaka till Grums!

TEXT: STEFAN VÄNERSAND FOTO: PRIVAT

GRUMSBO I VÄRLDEN 
JONNA DIDRIKSSON

Tillfälligt utvandrade Borgvikstjejen  
Jonna Didriksson, 24 år, berättar mer om 
sitt äventyr i Nya Zeeland.

VAD GÖR DU I NYA ZEELAND?
– Jag jobbar på en stor mjölkgård som har 1 550 kor, 

i regionen Otago på Nya Zeeland. När jag blev färdig 
med min utbildning till Agrotekniker drog jag iväg ett 
mejl till Mia McLachlan, också från Grums från början, 
som nu driver gården här nere tillsammans med sin man 
Nigel. Vi säsongsarbetare jobbar långa dagar, åtta dagar 
i sträck. Sedan är vi lediga tre dagar, berättar Jonna som 
inte har några problem med att börja jobba redan  
klockan fyra på morgonen. Jag är uppvuxen på en gård 
och är van att gå upp tidigt.

VAD SAKNAR DU MEST MED GRUMS NÄR DU ÄR 
SÅ LÅNGT BORTA?

– Närheten, att det faktiskt är så nära till allting. Att 
kunna träffa någon man känner när man går i affären 
saknar jag också. 

DU DRIVER FÖRETAGET BORGVIKSKÖTT, HUR 
GÅR DET NÄR DU ÄR BORTA?

– Som tur är har jag min underbara mamma som 
hjälper mig med det mesta nu faktiskt. Jag utför allt 
pappersarbete jag kan göra på datorn och sedan löser 
hon resten. Jag får ta det lite som det blir när jag inte 
kan vara hemma och driva det fullt ut och sedan jobba 
vidare med företaget när jag kommer tillbaka hem.

VI HAR HÖRT RYKTEN OM ATT DU SNART  
SKA FÅ BESÖK. BERÄTTA MER!
– Det stämmer bra, det är min bror och fyra andra  
kompisar som kommer ner och hälsar på i några veckor. 
Då har jag tagit ledigt så att vi kan resa runt och  
upptäcka Nya Zeeland. Det ska bli så härligt!

TILL SIST – NÄR KOMMER DU HEM?
– Som det ser ut nu kommer jag hem i slutet av mars 
eller början av april.

TEXT OCH FOTO: STEFAN VÄNERSAND

TILLVÄXTRAKETEN FRÅN GRUMS 
KOMMER TILLBAKA

Vi har besökt Wraptech Svenska AB,  
familjeföretaget från Grums som tillfälligt 
befinner sig i exil i Karlstad. Detta efter att 
ha flyttat från det tidigare huvudkontoret 
i Grums i väntan på att börja bygga på 
bolagets nya tomt på Nyängen.
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FÖRETAGSEVENT

Boka datum redan nu för:

GRUMS
näringslivsgala 

2020

tillväxt och näringsliv

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

Har du startat ditt företag nyligen? 
Vi kommer gärna ut på ett besök  
och presenterar oss och får veta  
mer om ditt företag. 

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

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

FREDAG 24 APRIL  
I GRUMS KOMMUN

Affärsnätverket Julianorna, Grumsföretagarna i samverkan  
och Grums kommun välkomnar alla företagare i kommunen  
till 2020 års näringslivsgala i Segmons Folkets Hus. 

GALAKVÄLLEN
Det blir en trerätters middag, underhållning samt  
prisutdelning av Årets företagare, Årets unga företagare samt 
de nya priserna Årets inspiratör och Årets serviceföretag.

ANMÄLAN OCH PRIS
Anmälan senast 15 april till maria.rohr@grums.se eller  
anna-maria.jager@grums.se. Begränsat antal platser.  
Pris 650 kronor per person. Anmälan är bindande.

NOMINERA, NOMINERA, NOMINERA!
Nomineringen är öppen från och med 1 december till och 
med 29 februari på www.grums.se. Årets företagare i Grums 
kommun utses i samverkan mellan Företagarna  
Karlstad-Hammarö-Grums och Grums kommun.

Den/de som blir utsedda i kommunen kommer att gå vidare 
och tävla om att bli Årets företagare i Värmland och kanske få 
representera länet vid finalen i Stockholm. Du kan även  
nominera till Årets unga företagare samt de nya priserna  
Årets inspiratör och Årets serviceföretag.

Kriterier hittar du på www.grums.se.

www.grums.se/gala 
#grumsnäringslivsgala

NÄRINGSLIVSMÄSSA 
OCH JULFRUKOST!

Den 17 december bjuder  
Affärsnätverket Julianorna, 
Grumsföretagarna i samverkan 
och Grums kommun in till  
julfrukost och näringslivsmässa 
på Jättestenskolan.

Näringslivsmässa
Klockan 11.00-13.00 samma dag 
kommer vi att ha en näringslivs- 
mässa i uppehållsrummet. 
Ta chansen och visa upp ert 
företag och berätta mer för våra 
ungdomar. Eleverna får gå runt 
och prata med företagen på sina 
raster och på lunchen. 

Anmäl dig gärna redan nu: 
anna-maria.jager@grums.se 
0555-421 46
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information

VÅRT 
GRUMS  

10 ÅR

LEKA LIKA 

ALLA SKA FÖRSTÅ LEKEN
Leka lika är en språkstödsinsats som riktar sig till  
nyanlända elever, men som är till nytta för alla elever.  
Insatsen gäller elever i förskoleklass upp till årskurs tre 
på Södra skolan. Projektet är en samverkan mellan  
projekten Likvärdig skola och Järpegatan tillsammans.

TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: GRUMS KOMMUN

ELEVER SOM GÅR I FÖRSKOLEKLASS UPP TILL ÅRSKURS TRE  
på Södra skolan får under höstterminen 2019 möjlighet att gå en  
utbildning till trivselledare. Det kan exempelvis handla om ett  
fritidsintresse som kan visas i en utvidgad rastaktivitet. Eleverna lär sig 
om trygghet och respekt, samtidigt som de får möjlighet att växa.  
Trivselledar-aktiviteten är ett nytt inslag under hösten 2019. 

MED HJÄLP AV SPRÅKSTÖD blir det möjligt att snabbare inkludera 
nyanlända barn och förklara lekar eller aktiviteter mer ingående för dem. 
Södra skolan har språkstödjare i somaliska och dari kopplade till den nya  
trivselaktiviteten, i ett pilotprojekt som går under namnet Leka lika.

– Språkstöden som är med under trivselaktiviteten fyller en viktig 
funktion i att motivera och stötta sin språkgrupp, utöver att hjälpa dem 
språkmässigt, säger läraren Mikael Wiberg, som tillsammans med Emelie 
Håkansson ansvarar för trivselledar-aktiviteterna på Södra skolan. 

I år är det tio år sedan 
det allra första numret av 

Grums kommuns 
informationstidning  

Vårt Grums delades ut!

VAD HAR HÄNT I GRUMS 
KOMMUN DE SENASTE 

TIO ÅREN?

På vår webbplats 
www.grums.se hittar du 
alla tidigare nummer av 

tidningen och många  
trevliga artiklar!

Vårt Grums delas ut till 
alla hushåll och företag  
i kommunen, med fyra 

nummer per år. 

Vad vill du läsa mer om  
i tidningen? Gå in och tyck 

till på www.grums.se

Vårt GrumsInformationstidning till invånare och företag från Grums kommun. September 2009.  

Vision 2020  •  Medborgarkontor  •  Översiktsplan  •   Företagslots

TEMA: Kommunens nya organisation

nr 1  
2009

2009 – 2019
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kultur och fritid

GRUMS 
FRITIDSGÅRD

JULLOV!

Åldersgräns under jullovet: året du 
fyller 13 år upp till och med 18 år.

Grillkväll  
fredag 20/12 18.00–23.00

Juljakt  
lördag 21/12 18.00–23.00

Uppesittarkväll 
måndag 23/12 18.00–00.00

Julaftonsmys 
tisdag 24/12 18.00–00.00

Juldagsmys  
onsdag 25/12 18.00–23.00

Filmkväll 
torsdag 26/12 18.00–23.00

Galakväll 
fredag 27/12 18.00–23.00

Årets sista kväll på fritidsgården
måndag 30/12 18.00–00.00

tisdag 31/12 stängt 

onsdag 1/1 stängt

Nattbio
torsdag 2/1  18.00–01.00

Nytt år Hälsofredag 
fredag 3/1  18.00–23.00

ORDINARIE ÖPPETTIDER

Måndag 18.00—21.00 
året du fyller 13 år till och  
med 18 år

Tisdag STÄNGT

Onsdag 15.00—21.00 
årskurs 7 till och med årskurs 9

Torsdag 18.00—21.00 
årskurs 9 upp till och med 21 år

Fredag 18.00—23.00 
året du fyller 13 år till och  
med 18 år

Lördag (öppet jämna veckor)  
18.00—23.00

DAGS ATT LÄMNA IN 

GRUMSINITIATIV
Har du kloka tankar, idéer eller förslag kring något som 
kan komma oss alla i Grums kommun till nytta? Från och 
med 1 december till och med sista februari kan du lämna 
in Grumsinitiativ.

MEDBORGARE, DET VILL SÄGA FOLKBOKFÖRDA i Grums  
kommun, kan genom att lämna in ett Grumsinitiativ själva ta initiativ till 
saker som kommunen bör göra. Att lyfta tankar, idéer eller förslag genom 
ett Grumsinitiativ är ett sätt att göra sin röst hörd och påverka vad som  
händer i kommunen. Kan du inte lämna in via vårt formulär på  
www.grums.se finns det en blankett att hämta i kundtjänst.

DET ÄR POLITIKERNA I KOMMUNEN som tar ställning till de  
Grumsinitiativ som kommer in och vilka initiativ som ska genomföras. 
Grumsinitiativ kan lämnas in från och med 1 december till och med sista 
februari varje år. Resterande tid av året är formuläret stängt. 

VAD ÄR ETT GRUMSINITIATIV?
Ett Grumsinitiativ är initiativ från medborgare i Grums kommun  
om något som bör göras i kommunen och ska uppfylla  
följande krav:

• ha en namngiven avsändare som är  
folkbokförd i Grums kommun, 
samt personens kontaktuppgifter

• vara tydligt definierat i vad kommunen  
förväntas att göra/vilken  
roll kommunen har

• ha ett allmänintresse för kommunens  
medborgare och ska inte avgränsas till ett  
egenintresse för den som skickat in initiativet

• ligga inom kommunens ansvarsområde/ 
vara möjligt för kommunen att verkställa

• vara förenligt med likabehandlingsprincipen och demokratiska  
principer och får inte vara diskriminerande, exkluderande eller 
liknande.

Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör  
hanteras som en synpunkt, en fråga eller att klagomål, gallras ut 
och hanteras enligt sedvanlig synpunktshantering. Detsamma kan 
komma att gälla för initiativ som varit med tidigare och initiativ där 
ett arbete redan pågår.

Förslagsställaren får information om hur kommunen har valt att 
hantera frågan. Läs mer på www.grums.se/grumsinitiativ
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tillväxt och näringsliv

GRUMS KOMMUN NÄST BÄST 

FÖRETAGSKLIMAT I VÄRMLAND!
För fjärde året i rad återfinns Grums kommun på pallplats i den viktiga frågan  

om företagsklimatet. Näringslivschef Maria Röhr gläds över det goda  
samarbetet med både företag och föreningar.

Läs mer på www.grums.se eller på www.foretagsklimat.se/grums/start

TEXT OCH  FOTO: STEFAN VÄNERSAND

På plats i Karlstad för att 
ta emot utmärkelsen var 

Maria Röhr, Leif Haraldsson 
och Assar Akramsson.
Företagsrankningen  

släpptes i september 2019.
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TEXT OCH  FOTO: STEFAN VÄNERSAND

ÅTERIGEN LIGGER GRUMS KOMMUN i toppen 
gällande företagsklimatet bland kommunerna i länet 
i och med andraplaceringen, som även renderar plats 
39 i hela riket. Maria Röhr, näringslivschef på Grums 
kommun, gläds över att det långsiktiga  
strategiska arbetet fortsätter att bära frukt.

– Det känns fantastiskt att Grums kommun även 
i år placerar sig bland de tre bästa kommunerna i 
Värmland gällande företagsklimatet. Vi på  
tillväxtfunktionen har i samarbete med våra folkvalda 
politiker fortsatt det viktiga arbetet med att ha en nära 
dialog med företagarna i kommunen. 

DET SKA VARA LÄTT ATT KOMMA I KONTAKT 
med oss och jag hoppas och tror att vi har lyckats med 
det. Vi gör kontinuerligt företagsbesök för att hålla 
dialogen levande och snabbt få indikationer på både 
det vi är bra på och det vi behöver utveckla.

MARIA VILL ÄVEN LYFTA FRAM de andra kommu-
nerna i länet, både för det goda jobb de utför och för 
det goda samarbetsklimatet kommunerna emellan.

– Vi gratulerar även Sunne kommun till tätplatsen 
och gläds extra mycket med Kils kommun som kliver 
upp på pallen för första gången. 

FRÅN GRUMS KOMMUNS sida är vi stolta över, och 
naturligtvis även väldigt ödmjuka inför, att i ett så 
starkt startfält återigen kunna placera oss bland topp 
tre för fjärde året i rad!

LEIF HARALDSSON, KOMMUNALRÅD (S),  
stämmer även han in i glädjekören:

– Vi är så klart både glada och stolta, men vi är 
inte nöjda. För att vi ska kunna utveckla det lokala 
näringslivet vidare, och även säkra nästa generations-
skifte inom företagandet, är det oerhört viktigt att vi 
får tillbaka en lokal finansiell närvaro i form av en 
bank i Grums. Därför fortsätter vi oförtrutet att jobba 
vidare med denna viktiga fråga.

GRUMSFÖRETAGAREN Assar Akramsson,  
Sibylla Grums, vill särskilt framhäva vikten av det 
goda samarbetet.

– Jag har hela tiden haft en bra dialog med Grums 
kommun och de ger ett bra stöd och finns alltid 
tillgängliga. Tillsammans med kommunen kommer vi 
företagare verkligen sätta Grums på Sverigekartan de 
kommande åren!

AVSLUTNINGSVIS VILL näringslivschef Maria Röhr 
framhålla företagarna och deras goda ambassadörskap 
som viktiga nycklar till de fortsatta framgångarna.

– Vi har 580 företag  och två företagsföreningar i 
kommunen som alla är goda ambassadörer för vår 
kommun. Vi har ett nära samarbete med både företag 
och föreningar när vi arrangerar olika evenemang och 
detta samarbete stärker företagsklimatet i kommunen.

VÅREN PÅ GRUMS BIBLIOTEK

Alla våra evenemang är gratis. Äntligen 
onsdag! börjar alltid klockan 18.00, om inget 
annat anges. Föranmälan till 0555-42050.

Foto: Trinidad Carillo

ÄNTLIGEN ONSDAG! 22 JANUARI
Marit Kapla, Osebol

Marit Kapla är ute på en bejublad turné tillsammans med sin 
bok Osebol, som nominerats till Augustpriset. Osebol är en  
intervjubok av Marit som är uppvuxen i Osebol, en by i norra 
Värmland. Affären har lagts ner, slalombacken är igenväxt och 
bron över älven har stängts för trafik. Samtidigt pågår livet. 
Nästan alla av de cirka 40 vuxna invånarna mellan 18 och 92 år, 
som bor i byn nu, har intervjuats. Nu kommer Marit Kapla till 
Grums bibliotek för att berätta om och läsa ur boken. 

ÄNTLIGEN ONSDAG! 12 FEBRUARI 
Anna Takanen, Sörjen som blev

Pappa Timo kom 1942 som krigsbarn från Finland till Sverige.  
Han var då bara fyra år. Anna Takanen har skrivit en ömsint  
berättelse om sin pappas familjehistoria och om hur det är att 
vara barn till ett krigsbarn. Pappan och dottern åker till Finland 
och upptäcker att krig aldrig lämnar en i fred. 

I februari får Grums bibliotek besök av Anna Takanen, tidigare 
teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern. Sörjen som blev är 
hennes romandebut.

FÖR BARN  
OCH UNGA
Håll utkik efter våra  
aktiviteter för barn och unga. 
På loven finns det massor  
med kul att göra hos oss!

BOKCIRKEL  
FÖR VUXNA 
Vi träffas en gång  
i månaden, vår och höst, 
för att diskutera böcker. 
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TEXT: VÄRMLANDSTRAFIK FOTO: GRUMS KOMMUN

information

SÅ RESER DU TILL OCH 
FRÅN SEGMON FRÅN 
15 DECEMBER
Linjeförändringen innebär att 
det kommer att bli en ändring 
av trafikutbudet genom Segmon 
från och med den 15 december.
Linje 801 Segmon mot Grums–Karlstad 
06.20, 07.20 på morgonen och 15.35, 
16.35 och 17.35 på eftermiddagen. Dessa 
turer går alla vardagar bortsett från 
sommarlovet. Linje 821 går istället under  
sommaren från Segmon till Grums 
06.00 och 07.00 på morgonen, samt 
16.00, 17.00 och 18.00 på eftermiddagen, 
dessa turer behöver du boka.  
Koppling i Grums till linje 801.

Linje 801 Grums–Segmon  
06.00 och 07.00 på morgonen och 15.15, 
16.15 och 17.15 på eftermiddagen. Dessa 
är inte anropsstyrda utan går alla  
vardagar bortsett från sommarlovet. 
Linje 821 går istället under sommaren till 
Segmon 05.45 och 06.45 på morgonen, 
samt 15.45, 16.45 och 17.45 på eftermid-
dagen, dessa turer behöver du boka.

Linje 821 Segmon–Grums  
10.30, 11.30, 12.30, och 13.30, dessa är 
inte anropsstyrda.

Linje 821 avgår från Grums–Segmon 
11.00, 12.00, 13.00 och 14.00, dessa är 
inte anropsstyrda.

Anropsstyrd trafik innebär att du som 
kund behöver beställa din resa om du 
vill åka. Det går att boka för en längre 
period. Turerna är med mindre fordon 
på morgon och eftermiddag (som 
behöver bokas) och regional busstrafik 
däremellan. Linje 821 tar dig till Grums 
resecentrum. Därifrån kan du sedan 
byta buss till linje 700 (Karlstad–Årjäng–
Töcksfors) eller 800 (Karlstad–Grums–
Säffle–Åmål).

Fullständiga tidtabeller publiceras 
inför den 15 december på  
www.varmlandstrafik.se/tidtabeller/

FÖRÄNDRINGAR  
PÅ BUSSLINJE 800 & 801
I samband med tidtabellsskiftet, 15 december 2019,  
väntar förändringar i trafiken på Värmlandstrafiks  
busslinje 800 som idag trafikerar sträckan  
Karlstad-Säffle-Åmål.

VARFÖR ÄNDRAS BUSSLINJERNA?
Region Värmland kollektivtrafik har i dialog med Grums kommun fattat 
beslutet om förändringen på linje 800 och 801. Linjeförändringen innebär 
ett klart förbättrat kollektivtrafikutbud för pendlare i Grums. 

Förändringen innebär att Grums kommer att få ytterligare 15  
direktturer på sträckan Grums–Karlstad, Karlstad-Grums, vilket  
förhoppningsvis ger ett ökat kollektivt resande.

Linje 800 är en stomlinje, som ska angöra kommunhuvudorter och för 
att få ett ökat resande på linje 800, kommer linjen nu att angöra Grums 
resecentrum.

– Vårt uppdrag är att öka resandet och vi ser detta som en möjlighet att 
få fler att upptäcka kollektivtrafiken från Grums, säger Markus Bergman, 
trafikchef buss Region Värmland.

ÄNDRINGAR GÄLLANDE BUSSLINJE 801
Linje 801 kommer att gå som vanligt men med en viktig skillnad:
Du kommer nu att stå vid samma hållplats oavsett om du ska åka  
i riktning mot Karlstad eller i riktning från Karlstad. Det innebär att  
bussen kommer att gå i ”fel” färdriktning.

Förändringen beror på svårigheten för bussarna att ta sig ut på E18/E45 
vid Slottsbrosundet, något som idag medför trafikfara och förseningar. 
Korsningen vid Preem anses vara en enklare utfart.

ÄNDRINGAR GÄLLANDE BUSSLINJE 800
Ändringen innebär att linjen kommer att trafikera Grums resecentrum 
istället för att gå igenom Segmon. Resenärer från Segmon som vill  
fortsätta att åka med busslinje 800 kommer att kunna åka med linje 801 
och 821 till Grums resecentrum för byte. 
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barn och utbildning

ELEVER HAR LÄRT SIG  
OM FRUKT OCH GRÖNT
Under hösten har skolorna i kommunen haft en temavecka  
med fokus på hälsa. Vi har fått hänga med eleverna på  
Skruvstads skola under denna vecka.

TEXT OCH FOTO: MARIA AUGUSTSSON

MÅNDAG: Vi började veckan med  

avslappning till läten från valar och delfiner. 

Barnen tyckte det var jätteskönt att vila. Det 

är en jättebra förmåga att kunna stanna upp 

och vila, både för kroppen och för sinnet. 

Det kommer vi jobba mer med.

ELEVERNA PÅ SKRUVSTADS SKOLA har under sin 
hälsovecka gjort ett besök på ICA Klingan för att lära sig 
mer om frukt och grönt. 

CHARLOTTE PÅ KLINGAN frågade oss om vi visste 
vilken av apelsin, broccoli, gul paprika eller kiwi som 
innehåller mest c-vitamin? Många gissade på kiwi men 
det är gul paprika som innehåller mest c-vitamin.

CHARLOTTE BERÄTTADE OM BANANENS RESA till 
butiken. Resan startar två månader innan vi kan köpa 
bananerna. Under resan till oss sugs luften ur behållarna 
där bananerna ligger. Då stannar mogningsprocessen 
upp. När bananerna har kommit fram till oss tillsätts luft 
igen och då börjar bananera mogna.  

VI FICK PROVSMAKA MÅNGA SPÄNNANDE frukter 
och grönsaker. Efter besöket fick vi med oss en stor kasse 
fylld med olika saker. Det var jordgubbar, vindruvor, 
morötter, äpplen, gurka, tomater, pomelo och bananer.

VI FICK ÄVEN EN KRONÄRTSKOCKA som vi kunde 
göra ett experiment med. Vi snittade stjälken, satte den 
i vatten och har vi tur kan det komma ut en blomma ur 
knoppen. Vi får vänta och se om det lyckas. Vi fick även 
med en kokosnöt. Hur skulle vi göra för att knäcka den?

TISDAG: Vi har pratat med barnen om  vikten av att röra på sig och vilka fördelar det har för både kroppen och hjärnan.
Under veckan lade vi in rörelsepauser  i lektionerna. Det gav eleverna ny energi  till att fokusera på arbetet. 

ONSDAG: På fritids anordnade vi spa för 

eleverna, allt från avslappning med  

gurkskivor på ögonen till målning av naglar.

Vi lekte många lekar efter mellanmålet  

eftersom vi pratade om vikten av att röra  

på sig.

TORSDAG: Efter badet gick vi ner till Klingan 
på studiebesök, där Charlotte väntade på oss. 
Hon berättade många intressanta fakta kring 
frukt och grönsaker. 

FREDAG: Vi avslutade veckan med en gemensam frukostbuffé där vi i lugn och ro kunde äta allt från gröt, ägg, hemmagjord musli, nybakat äppelbröd och bagarlimpa samt massor av frukt och grönsaker från studiebesöket.
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område gata

När plogas min gata?

Plogbilen kommer efter snöfall, 
men exakt tidpunkt är det svårt att 
svara på. Vi börjar ploga bort snön 
när det har snöat sju centimeter 
och snöfallet fortsätter. Målet är att 
de större vägarna ska ha röjts innan 
morgontrafiken och därför röjer vi 
först prioriterade gator (busslinjer) 
samt gång- och cykelvägar. Grums 
kommun har förutom egna plogbilar 
även ett antal entreprenörer som 
hjälper oss vintertid. Beroende på 
vädret tar det upp till 24 timmar 
efter avslutat snöfall innan insatsen 
är avslutad. 

Varför plogas min gata så sent?

I första hand plogar vi prioriterade 
gator, gång- och cykelvägar. Därefter 
övriga gator så skyndsamt vi kan.

Varför ligger det plogvallar vid min 
uppfart? 

Tyvärr läggs det ibland upp vallar 
vid infarten till tomten och det beror 
på att plogbilen inte har någon   

TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: MOSTPHOTOS

FRÅGOR & SVAR 

VINTERVÄGHÅLLNING
Här försöker vi att svara på några av de vanligaste  
frågorna gällande snöröjning som område gata får till sig 
under vinterhalvåret.

annanstans att lägga snön. Vi försöker 
i möjligaste mån undvika att snö 
plogas upp på enskilda fastigheter 
eller uppfarter. Vår personal som 
utför snöröjning måste prioritera 
trafikanter, trafiksäkerheten och 
framkomlighet. 

Vi är angelägna om att få bort så 
mycket snö som möjligt från gator 
och gångvägar så fort det är möjligt. 
Uppkastad snö och snövallar som 
kan uppstå efter att plogbilen gått 
förbi, är det fastighetsägarens  
ansvar att ta bort. 

Att röja undan snön framför  
infarten är fastighetsägarens ansvar, 
även om snövallen har uppstått när 
vägen har snöröjts. 

Varför plogar ni inte när det snöar?

Varje snöröjningstillfälle är mycket 
resurskrävande. Det är ett mer 
rationellt arbetssätt att inte ploga 
upprepade gånger. Ibland plogar 
vi under pågående snöfall om det 
väntas bli långvarigt. 

Det är halt på trottoaren eller 
cykelvägen. Vem ansvarar för att 
sanda?

Kommunen ansvarar övergripande 
för snöröjning och halkbekämpning 
i våra tätorter. 

Varför plogar ni när det bara är 
några få centimeter med snö?

Ibland gör vi insatser i förebyggande 
syfte om det riskerar att frysa på. 
Annars blir det isvallar som skapar 
stora svårigheter för framkomlighet 
och säkerhet.  

Varför snöröjer ni på natten?

På natten är det mindre trafik ute på 
vägarna, så det underlättar för oss 
och våra entreprenörer, som helst 
vill få undan snön innan invånarna 
på morgonen ska ge sig ut på gator 
samt gång- och cykelvägar. 

Varför lägger ni snön på gator  
och parkeringar?
Vissa ytor måste ibland användas för 
lagring av snön. Vi försöker undvika 
att forsla bort snöhögar om det inte 
är nödvändigt för trafiksäkerheten 
eller på annat sätt riskerar trygghet 
och säkerhet.

Varför ligger det snö på många 
trottoarer?

Vissa trottoarer och gångvägar  
används som snöupplag under  
vintern eftersom det är svårt att 
forsla bort all snö. Så långt det är 
möjligt hålls den ena trottoaren  
öppen längs de prioriterade gatorna.

När sandar ni gator och gång- och 
cykelvägar?

Sandning sker när det blir halka 
eller när det finns risk för halka. 
Sandning och saltning sker ibland i 
förebyggande syfte på prioriterade 
gator och gång- och cykelvägar.  
Övriga gator samt gång- och  
cykelvägar sandas när halka uppstår.

När tar ni bort ojämnheter på  
gator och gång- och cykelvägar?

Under vintersäsongen kan vi skrapa 
bort is på prioriterade huvudgator, 
bussgator och prioriterade gång- 
och cykelvägar.
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område gata

SÅ KONTAKTAR  
DU OMRÅDE GATA

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

På vår Facebooksida svarar  
kundtjänst på frågor och 
vidarebefordrar till  
område gata vid behov. 
@grumskommun

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

Mattias Olsson 
Arbetsledare område gata 
mattias.olsson@grums.se 
0555-423 04

Vem beslutar när det ska plogas?

Under dagtid är det vår arbetsledare 
för område gata som gör en  
bedömning när snöröjning ska  
påbörjas och i vilken omfattning. 

På kvällen eller under natten är 
det tjänsteman i beredskap som 
tar beslut om insatserna. Ansvariga 
kontrollerar snödjup och halka på 
olika ställen i kommunen. Arbetsin-
satsen baseras på en bedömning av 
temperatur, vind, snömängd samt 
väderleksprognoser om väntade 
snömängder.

Vilka gator ansvarar kommunen för?

Kommunen ansvarar för gator och  
lokala vägar i våra tätorter. Trafik- 
verket ansvarar för stora vägar som 
går mellan våra samhällen till exem-
pel Borgvik och Värmskog. Många 
vägar, främst på landsbygden, är 
privata eller ägs av vägsamfälligheter.

Vad gör jag om skador uppstår?

Tyvärr kan det hända att ett staket 
eller en häck skadas vid snöröjning. 
Staket, murar och liknande mot  
gatan måste kunna hålla det tryck 
som uppkommer från en normal 
plogvall. Om en skada ändå uppstår 
kan du göra en felanmälan direkt på 
grums.se eller ladda hem vår app.

Vart ska jag vända mig för att anmäla 
problem med framkomligheten?

Skulle något inträffa kan du göra en 
felanmälan till kommunen direkt på 
www.grums.se.

Plogbilen har kört sönder min  
brevlåda. Vad ska jag göra?

Det händer ibland att våra fordon 
och maskiner orsakar skador på 
staket, häckar och postlådor vid 
snöröjning. Om det inträffar kan du 
enkelt anmäla det på www.grums.se.

Tänk på att plogningen ska kunna  
ske på gatans hela bredd och att 
området mellan gatan och din 
tomtgräns är avsedd för snöupplag 
för kommunens snöröjningsfordon.
Kommunen kan tyvärr inte ersätta 
föremål som du har placerat  
utanför din tomtgräns. 

Vilka skyldigheter har jag som 
fastighetsägare?

Du som fastighetsägare  
ansvarar själv för att snö på din 
tomt och garageinfart omhänder-
tas. Snövallen som uppstår efter 
plogbilen får du själv ta bort.

Får jag lägga snö från tomten 
på vägen?

Nej, det får du inte. Fastighets-
ägaren är skyldig att ta hand om 
snön på sin tomt eller bekosta 
bortforslingen av den. 

Det är även viktigt att se till att 
istappar eller snö inte faller ner 
på gångtrafikanter. 

Om du för ut snö på gatan kan 
det medföra en trafikfara och 
dessutom kan snön som skottas 
ut på gatan föras in på grannens 
infart när plogbilen kommer. 

Vems ansvar är det att skotta 
framför postlådan? 

Det är fastighetsägarens ansvar 
att röja snön framför postlådan.

SÅ FELANMÄLER 
DU NÅGOT TILL  
OMRÅDE GATA

Möjlighet att felanmäla finns via 
webb och app. Läs mer om våra 
verktyg för felanmälan på: 
www.grums.se/felanmälan 

Våra verktyg för felanmälan 
gör det möjligt att snabbt och 
enkelt rapportera in fel och 
annat som behöver åtgärdas i 
vår offentliga miljö - park, gata 
och belysning. Där kan du även 
se om felet redan har anmälts.

Ladda gärna ner vår app för 
felanmälan!
Finns för Iphone/Ipad  
och android. Sök på: 
felanmälan Grums kommun
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förening i fokus

GRUMS SLALOMKLUBB

TEXT: MARIA KUMM  FOTO: GRUMS SLK 

Berätta lite om er förening!  
Fritidskommittén på Gruvön  
började under våren 1967 skissa på 
möjligheten att skapa ett fritids-
område vid Ålvikshöjden. Senare 
samma år upplät Billerud mark för 
ändamålet och med stöd av Grums 
kommun, Billerud och frivilliga, 
byggdes en 180 meter lång backe. 

När grundades föreningen?   
År 1969.

Hur många medlemmar har ni?   
Vi har runt 400 medlemmar.

Vilka verksamheter finns det?  
Skidskola för barn och vuxna, 
teknikgrupp för barn och ungdomar, 
träning och tävlingsverksamhet. 
Backen är öppen för allmänheten 
fem dagar/vecka.

Vad har ni på gång under hösten? 
Firande av Grums Slalomklubbs 
50:e säsong i Ålviken, ungdomsdisco, 
kval till Lilla Världscupen, friskvårds- 
dagar och prova-på-tävlingar.

Var och när tränar ni?
Den mesta träningen är vid klubb-
stugan men ibland förläggs den till 
andra platser.

Hur gör jag om jag vill bli medlem?
Ansök på www.grumsslk.se
Kontaktuppgifter till ordförande, 
Anders Karlsson 070-312 38 75
Klubbstugan 070-995 55 46
E-post: info@grumsslk.se
Följ Grums slalomklubb på:  
Facebook - Alviksbacken 
Instagram @grumsslk

TEXT:  ANNA RÖNNGREN FOTO: GRUMS KOMMUN

GRATTIS EDSHOLM 
SOM FIRAR 50 ÅR!
Den 11 december 2019 har Edsholms äldrebostäder 
50-årsjubileum och det kommer att firas hela dagen.  
Barnen från förskolan Strandlyan kommer och lussar. 
Dessutom blir det underhållning och lättare förtäring.

EDSHOLMS ÄLDREBOSTÄDER FYLLER 50 ÅR
Den 22 september 1964 togs beslutet att bygga ett nytt vårdhem. Efter 
några års diskuterande, fastställdes 1966 att vårdhemmet skulle vara 
beläget på fastighet Ås1:10, nära E18. Ett vårdhem med 60 vårdplatser 
skulle byggas och i november 1968 kom arbetet igång. I december 1969 
kunde de första gästerna flytta in.

UNDER SENARE ÅR HAR BOENDET genomgått några förändringar. 
Lägenheterna har blivit större och alla har nu ett eget badrum.
I aktivitetssalen på boendet förekommer aktiviteter som till exempel  
bingo, sittgymnastik, musikunderhållning och andakt. Numera sköts  
matlagning och bakning på avdelningarna, vilket sprider en härlig doft  
i lokalerna. Fördelen med det är att doften från matlagning och bakning 
sprider sig på avdelningarna på ett helt annat sätt än förr, vilket kan väcka 
gamla minnen och matlust för de boende. Det finns elva lägenheter som 
har storleken 26,7-40,2 kvm på varje avdelning.

Sammanlagt fins det 44 vårdplatser och cirka 50 vårdpersonal och övrig 
personal som håller boendet i rullning dygnet runt. 

VILL MAN FÅ EN INBLICK I VAD SOM HÄNDER på Edsholm och  
även inom kommunens övriga äldrebostäder kan man följa  
Grums äldreomsorg på Facebook och @grumsaldreomsorg på Instagram.
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information

VILL DU GÖRA EN INSATS? 
VI BEHÖVER FLER  
GODE MÄN 
Hjälpbehovet är stort och vi har 
brist på gode män för vuxna. 

En god man hjälper personer som 
på grund av sjukdom, försvagad  
hälsa, funktionshinder eller  
liknande, behöver hjälp med  
bevakande av rättigheter, ekonomi 
eller personlig omvårdnad.

Kontakta oss så får du veta mer 
054-17 20 00  
(måndag-torsdag kl. 10.00–12.00) 
ofn@forshaga.se

LÄSANDE  FÖREBILDER
Det är viktigt att kunna läsa och ta till sig information. 
Därför samarbetar Grums bibliotek och Jättestenskolan 
med Västanå teater i ett högläsningsprojekt som startat 
hösten 2019. 

Drivande bakom högläsningsprojektet, fr.v. Hanna Jacobsson Sourander,  
Liselotte Asbjörnsdotter, Linda Gull och Sandra Ellert Ezeldin.

TEXT OCH FOTO: MAS KARIN GUSTAFSSON

PROJEKTET GÅR UT PÅ ATT ELEVER LÄSER FÖR VARANDRA och 
arbetar med tryckt text för att öka sitt ordförråd och öka läslusten.

Årskurs fem och åtta har fått lyssna på Liselotte Asbjörnsdotter,  
bibliotekarie på Grums bibliotek, som högläst boken I rosens mitt, av  
Martin Widmark. I fortsättningen kommer årskurs åtta att högläsa för 
årskurs fem och vara deras läsande förebilder. I vår kommer alla elever 
i årskurs fem och åtta att få åka till Västanå teater och se deras föreställ-
ning Bortbytingen. Västanå teaters konstnärlige ledare och regissör, Leif 
Stinnerbom, har besökt Grums två gånger i november och haft workshops 
med pedagoger, bibliotekarier och barn om högläsning. 

UNDER 2020 KOMMER ÄVEN FÖRSKOLAN Strandlyan och Edsholms 
äldreboende att vara med i projektet. Tanken är att barnen ska högläsa för 
varandra och för de äldre på äldreboendet. 

– Hittills har högläsningsprojektet varit en succé, och barnen har  
verkligen tagit sina roller som läsande förebilder på allvar, säger Liselotte  
Asbjörnsdotter. Att förstå text i sin omgivning och kunna uttrycka sig 
med ord minskar känslan av utanförskap och bidrar till bättre psykisk 
hälsa. Högläsningsprojektet finansieras av Stärkta bibliotek, en satsning 
från Statens Kulturråd.

Spelar det någon roll om jag läser för mitt barn?

En 17-åring som har läst och 
lyssnat regelbundet på  
texter har 50 000-70 000  
ord i sitt ordförråd. 

En 17-åring som inte läst eller 
lyssnat regelbundet på texter 
har bara 15 000-17 000 ord  
i sitt ordförråd.

Som vuxen behövs ett 
ordförråd på minst  
50 000 ord för att kunna 
hänga med i nyhetssänd-
ningar, förstå tidningstext, 
och läsa instruktioner.

JULTIDER PÅ 
GRUMS BAD & SPORT

23/12–26/12  STÄNGT

27/12 har gymmet öppet 
 7.00-14.00

28/12–1/1  STÄNGT

2/1–4/1 ordinarie öppettider

6/1 STÄNGT

Från och med 7/1 gäller våra 
ordinarie öppettider. Mer 
information hittar du på 
 www.grums.se

Från och med 7/1 startar våra 
gympa- och spinningpass. 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
/personalen och instruktörerna
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vi jobbar för dig

TEXT: MAS KARIN GUSTAFSSON  FOTO: ANNA SVEDLUND, STEFAN VÄNERSAND

BIBLIOTEKET FINNS 
FÖR ALLA INVÅNARE
Biblioteket är öppet för alla, och ett av få offentliga rum 
där du är välkommen som du är. Låna en bok eller ett spel, 
surfa på en dator, studera, läs en tidskrift i vardagsrummet, 
släktforska eller spela schack. Det finns mer på biblioteket 
än du anar. 

Från vänster; Mas Karin, Ann-Christine, Erika, Helene, Liselotte och Sisiwe.

VAD JOBBAR NI MED?
– Vi jobbar som ett lag, och ofta hjälper vi varandra. Det är vår styrka.  

I bibliotekets lånedisk kan vi få vilken fråga som helst; om sällsynta  
bibelutgåvor från Finland eller hur man lånar en e-bok i vår app Biblio. 
Tillsammans har vi svar på det mesta, och det vi inte vet kan vi oftast ta reda 
på. Många tänker nog att biblioteket bara har böcker, och även om vi har 
många böcker finns det annat att göra hos oss också.  När vi har möjlighet 
åker vi gärna ut med biblioteket till olika evenemang i kommunen som Lilla 
Skördefesten och Värmskogsdagen.

VAD ÄR ROLIGAST MED JOBBET?
– Att ingen dag är den andra lik. Vi möter många människor på  

biblioteket och får prata litteratur, både i bokform och i digital form. Det är 
kul när låntagarna går härifrån och känner att de fått ett bra bemötande och 
kanske också hjälp med något.

ÄR DET NÅGOT SOM NI TROR ATT INVÅNARNA  
INTE VET ATT DET FINNS PÅ BIBLIOTEKET?

– Förmodligen massor! Vi har till exempel surfplattor där man kan öva 
svenska och läsa tidningar från hela världen, och barn kan träna på färger, 
former och läsning. I vårt tidningsrum finns både regionala och nationella  
tidningar. Om du vill läsa en bok som vi inte har, är chansen stor att ett 
annat bibliotek i Värmland har den. Eftersom alla folkbibliotek i Värmland 
samarbetar kan du beställa den till Grums bibliotek, låna och återlämna den 
hos oss. I vardagsrummet kan man låna brädspel och spela tillsammans när 
man besöker biblioteket.

VI JOBBAR FÖR DIG! 

Varje sommar, när vi har möjlighet, 
åker vi ut och besöker stränder, 
båtbryggor och hembygdsgårdar 
med Strandbibblan. Det är vårt sätt 
att möta invånare på sommaren. 
Vi har med oss pocketböcker för 
vuxna och blandade böcker till barn 
och unga som man kan låna med 
sig hem, eller på plats under vårt 
besök. Om du inte har ett lånekort 
kan vi ordna det på plats. 

Vi har också med oss en vatten- 
termometer ifall någon vill veta hur 
varmt det är i vattnet. 

Du hittar oss också på olika ställen  
i kommunen genom Lilla biblioteket. 
På några ställen i kommunen finns 
våra gröna påsar att låna med sig 
hem. Det är bara att ta med sig en 
påse, den är redan utlånad, och så 
kan du lämna den på valfritt ställe 
som har Lilla biblioteket. På varje 
påse finns information vad påsen 
innehåller.

Besöksadress
Sveagatan 79, Grums

Öppettider & kontakt
www.grums.se/bibliotek 
www.bibliotekvarmland.se
Facebook: Grums bibliotek
Instagram: @grumsbibliotek


