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LEIF HARALDSSON (S) - KOMMUNALRÅD 

TILLSAMMANS BYGGER  
VI FÖR FRAMTIDEN!

LEIF HARALDSSON (S)
kommunalråd

Grums kommun

I DECEMBER 2016 fick vi det positiva 
beskedet att BillerudKorsnäs kommer 
att genomföra projektet ”Next genera-
tion” och därmed satsa 5,7 miljarder 
på att bygga en av världens största 
kartongmaskiner. Det gäller nu för oss 
i kommunen att vara på tå och skapa 
möjligheter, så att alla de cirka 1200  
arbetare som kommer hit, under de två 
år som byggnationen beräknas pågå, trivs 
och vill utforska vår vackra kommun.

FRÅN KOMMUNENS SIDA har det  
tagits fram fem olika alternativ på  
platser för att etablera boendemoduler. 

I VÅRAS SKREV JAG ett öppet brev 
”Ensam är inte stark” som fick stor 
uppmärksamhet i media. Jag skrev det 
efter de många tragiska händelser som 
varit med självmord och psykisk ohälsa. 
Ett av de projekt som spann ur detta 
är Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) nya folkhälsoprojekt. Projektet 

har aldrig tidigare genomförts, utan 
Grums kommun är ”pilotkommun”.  
I folkhälsoprojektet har statistik samlats 
in från invånarna, ung som gammal. När 
statisktiken redovisas kommer det att  
utkristallisera sig vad vi kan göra bättre.

DET SATSAS RUNT OM i kommunen 
bland våra företagare och så även i  
centrum. Kommunfullmäktige har tagit 
ett enigt beslut att utveckla Grums  
centrum. Centrumutvecklingen kommer 
att vara vår största investering detta år och  
arbetet påbörjas redan i maj. Vi ber er 
visa hänsyn inför trafik- 
situationen som  
kommer att uppstå.  
Tillsammans bygger  
vi hållbara broar för  
framtiden! Slutligen  
stort grattis Jättesten  
till en fantastisk final  
och guldet i Skol-SM!

FRITIDSBANKEN I GRUMS -
ALLA KAN LÅNA & ALLT ÄR GRATIS!
TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: FRITIDSBANKEN PRESS

FÖRENING I FOKUS

FRITIDSBANKEN är som ett bibliotek 
fast med sport- och fritidsprylar. Här 
kan man låna utrustning för en aktiv 
fritid, som till exempel skidor, skridskor, 
inlines, flytvästar och mycket mer. 

DET SKA INTE KOSTA pengar att 
låna, vi har ingen deponeringsavgift 
och heller ingen förseningsavgift. Går 
något sönder syns det att man har haft 
kul! Inga böter eller ersättningskrav med 
andra ord.

I GRUMS kommun drivs Fritidsbanken 
som en ideell förening.

-Vi som driver Fritidsbanken i Grums 
ser gärna att vi får fler medlemmar i vår 
förening, som kan hjälpa till att hålla 
öppet, säger Berka Bergqvist som är 
ordförande i föreningen. Kontakta Berka 
Bergqvist 0555-424 57 eller Birgit Perhans 
0555-424 56 om du är intresserad!

VÅRT GRUMS är Grums kommuns 
informationstidning till medborgare 
och företag i kommunen. 

FOTO: ØYVIND LUNDH OCH BERKA BERGQUIST

Guldlaget!
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Kultur & frItId barn & utbIldnInGny app för felanmälan

närInGslIv & jobb

inTeRVjU Med aniTa SjölandeR

Kartongmaskinen 
blir verklighet

deT handlaR oM käRlek  
PÅ jäTTeSTenSkolan

Grums Kommuns InformatIonstIdnInG tIll medborGare och företaG. 1/ 2017



 Informationstidning från GRUMS KOMMUN     3   

NYTT I GRUMS! 
ALLAS CAFÉ & ALLAS RETUR

VÄLKOMMEN PÅ INVIGNING 15 MARS KL 9.30

Kommunal verksamhet för  
sysselsättning och integration
Caféet ligger i vårdcentralens lokaler  
på Gamla vägen 89 och är ett café för 
alla av alla. 

I lokalerna finns Allas retur, som tar 
emot barnleksaker och prydnads-
saker, ej kläder. Kontakta oss på telefon 
072-142 44 22 om du har något du vill 
skänka, vi tar emot det som är helt  
och rent. Returen är öppen redan nu, 
måndag-fredag kl. 11.30–13.00. 

072-142 44 22 (Café och retur)
Vid frågor om verksamheten kontakta 
Adnan Izat, integrationstrateg: 
0555-421 00

gator & miljö

NYA SÄTT ATT FELANMÄLA 
GATA, PARK OCH BELYSNING

Våra verktyg för felanmälan gör det 
möjligt för dig att påverka vår kommun 
genom att du snabbt och enkelt kan 
rapportera in fel och saker som behöver 

Ny app för felanmälan!
åtgärdas i vår offentliga miljö. Via vår 
app, vårt nya formulär på facebook och 
www.grums.se kan du enkelt göra en  
felanmälan av till exempel hål i gatan, 
nedfallna träd, trasig gatubelysning,  
lekplatser, fulla papperskorgar och 
mycket annat. Du kan även bifoga ett 

foto på det du vill felanmäla. Du som 
anmälare kan välja att få återkoppling  
via e-post eller sms. På så sätt kan du 
följa ärendets gång från det att anmälan  
mottagits till att den åtgärdas.

FÖR MOBILEN:
Ladda ner vår nya app.
Sök på Felanmälan  
Grums kommun.

PÅ FACEBOOK
Gå in på Grums kommuns  
facebooksida och tryck på  
felanmälan i menyn.

PÅ WEBBEN
Fyll i formuläret på  
www.grums.se. Där finner  
du även journummer och  
kontaktpersoner.

RÄDDNINGSPERSONAL 
I BEREDSKAP SÖKES

TILL BRANDSTATIONEN I GRUMS

Mer information finns på 
raddningkarlstad.se/jobb
Den som är intresserad av att arbeta 
som räddningspersonal i beredskap 
har just nu stora möjligheter.  
Kontakta gärna Grums stationschef 
Johan Nilsson:
054-540 28 87 
johan.nilsson@karlstad.se

GRUMS BIBLIOTEK
DEN 15 MARS 

Äntligen onsdag kl. 18.00
Granny K kommer och spelar, biljetter 
finns att hämta i lånedisken!

DEN 18 MARS 

Släktforskningens dag
Biblioteket har extraöppet kl. 10—14, 
släktforskningshjälp samt pyssel.

VECKA 13

Get online week i hela Europa
På biblioteket bjuds det på e-hjälp!

PÅSKLOV VECKA 16

Påsklovsvecka!
Aktiviteter hela veckan, allt från  
marsipanpussel till skrivarworkshop!

DEN 21 APRIL 

Vi firar Världsbokdagen kl. 14.00

DEN 26 APRIL 

Äntligen onsdag kl. 18.00
Vi får besök av Susanne Bogren med sin 
föreläsning ”Stressbalansen”. 

ALLAS
CAFÉ

allas_café.pdf   1   2017-02-07   11:28:51
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näringsliv & jobb

KARTONGMASKINEN 
BLIR VERKLIGHET

Anita Sjölander, fabrikschef på Gruvöns bruk, BillerudKorsnäs arbetar just nu med  
projektet ”Next generation” den största satsningen i företagets historia.  

Bilderna är från den 9 februari, då prins Carl Philip tog det första spadtaget till den nya  
kartongmaskinen tillsammans med barn från förskolan Järpen.

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: ANNA SVEDLUND OCH BILLERUDKORSNÄS PRESS

”Den första  
känslan var  
glädje, en  

framtidstro 
för bruket och 

stolthet över alla 
medarbetare” 

ANITA SJÖLANDER
fabrikschef

BillerudKorsnäs

VAD VAR DET FÖRSTA DU TÄNKTE NÄR DU FICK  
MEDDELANDET ATT SATSNINGEN PÅ GRUVÖNS BRUK 
SKULLE BLI VERKLIGHET?
Allt eftersom beslutsdagen närmade sig och förberedelserna 
pågick så blev det mer och mer påtagligt att det faktiskt skulle 
kunna bli så att styrelsen skulle fatta ett positivt beslut. Den 
första tanken var att nu är vi med om ett verkligt historiskt 
ögonblick för Gruvöns Bruk. Den första känslan var glädje, en 
framtidstro för bruket och stolthet över alla medarbetare som 
bidragit och byggt Gruvön till den nivå som vi idag ligger på. 

VILKA ÄR DE STÖRSTA UTMANINGARNA MED DEN 
HÄR SATSNINGEN FÖR GRUVÖNS BRUK ANSER DU?
En stor utmaning för oss de kommande åren är att hålla fokus 
på befintlig verksamhet och samtidigt genomföra ett så här 
utmanande projekt. Vi ska fortsätta producera på rekordnivå 
och fortsätta trimma vår flutingproduktion. Det ska vi göra 
samtidigt som vi rekryterar och lär upp ett hundratal vikarier  
i produktion så att våra medarbetare i sin tur kan utbilda sig 
på den nya maskinen. Produkterna på den nya maskinen 

kommer att vara mer utmanande  
vilket innebär att vi kommer att  
behöver utveckla vår kompetens. 

DU HAR VARIT FABRIKSCHEF I 
SNART ETT ÅR NU, HUR HAR DET 
FÖRSTA ÅRET VARIT?
Framför allt har de första månaderna 
gått otroligt snabbt. Självklart har 
det varit ett utmanande och intensivt 
år med förberedelser och med nya 
arbetsuppgifter. Förändringarna som 
vi står inför är omfattande och det är 
otroligt häftigt att få vara med på den 
här resan. Det är ganska precis 22 år 
sedan jag började på bruket. Många år 
på samma arbetsplats betyder att jag 
trivs fantastiskt bra på bruket, både 
med mina medarbetare och  
arbetsuppgifter. 
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TEXT: ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: ANNA SVEDLUND OCH BILLERUDKORSNÄS PRESS

DEN 23 JANUARI startades företags-
skola på arabiska på Grums kommun. 
Under två måndagar fick 16 deltagare 
lära sig mer om att starta företag med 
hjälp av Joumana Maghamez  
(till vänster på bilden) från Almi.  
Företagsskolan riktade sig till alla som är 
nya i Sverige och som planerar att starta 
företag. Hala Albakri (till höger på  
bilden) som är en av deltagarna var 
jättenöjd med dagen och tyckte att hon 
fick ut så mycket eftersom kursen hölls 
på hennes modersmål.

näringsliv & jobb

TEXT OCH FOTO: ANNA-MARIA JÄGER

DU HAR RÄTT ATT ÄLSKA den du vill 
och du har rätt att leva ett liv fritt från 
kränkningar, hot, våld och  
diskriminering. Det är budskapet  
i projektet ”Det handlar om kärlek” som 
besökt Jättestenskolan i Grums. 

UNDER VECKA FYRA var det fjärde 
året som vi genomförde ”Det handlar 
om kärlek” på Jättestenskolan. Eleverna  
i årskurs 8 deltar i projektet och har 
schemabrytande aktiviteter hela veckan. 
Nytt för i år var att även föräldrar/ 
vårdnadshavare bjöds in till en kväll. 

SARA EMSEVIK, samordnare på Växtri-
ket i Grums och projektledare för ”Det 
handlar om kärlek” berättar om veckan:
-Det har gått bra, jag är jättenöjd med 
veckan och alla som deltagit. Vill även 
passa på att rikta ett stort tack till alla 
som ställt upp och bidragit med  
information och kunskap! 

DET HANDLAR OM KÄRLEK 
PÅ JÄTTESTENSKOLAN
TEXT OCH FOTO: ANNA SVEDLUND

TEXT OCH FOTO: ANNA-MARIA JÄGER  

Åttondeklassare fick inspiration om jobb och utbildning
FREDAGEN DEN 10 FEBRUARI bjöds alla åttondeklassare från Jättestenskolan 
in till Framtidsdagen i kommunhuset. Dagen inleddes med en presentation av 
Annika Lomarker, kommunchef, Maria Röhr, näringslivschef samt Anna-Maria 
Jäger, utvecklingskoordinator. Därefter delades eleverna in i grupper och lyssna-
de på olika företagspresentationer. ABB, Wipab, BillerudKorsnäs, Ambulansen, 
Polisen, kommunikatör och IT-ansvarig samt miljö- och hälsoskyddsinspektörer  
presenterade sina olika yrken och en typisk dag på sitt jobb. Eleverna fick ställa 
frågor om de olika yrkena och vilken utbildning som krävs för att bli just det 
yrket. 

UNDER EFTERMIDDAGEN HÖLLS TVÅ INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR. 
Först ut var Solveig Voyce som är chefredaktör på Säffletidningen och dagen  
avslutades med Hampus Hedström, youtuber.

FRAMTIDSDAGEN 2017

UPPSKATTAD  
FÖRETAGSSKOLA

16 MARS 

Informationsträff
För dig som vill veta mer om  
miljö- och kvalitetscertifiering enligt 
ISO 14001/9001.

23 MARS

Upphandlingsmöte 
Information om aktuella  
upphandlingar kl. 15.00—16.00 
i lokalen Bruket i bibliotekshuset.

På gång!

FERIEPRAKTIK SOMMAREN 
2017 I GRUMS KOMMUN
Alla ungdomar födda 2000 och 2001 
är välkomna att ansöka!

Ansökningstid är 8 mars till 9 april. 
Ansökan görs via www.grums.se eller via 
blankett som finns att hämta i kundtjänst  
i kommunhuset. Mer information om  
feriepraktik finns på: 
www.grums.se/feriepraktik
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miljö & hälsa

HAR DIN FASTIGHET 
ETT ENSKILT AVLOPP?
2017 drar Grums kommun igång med inventering  
av enskilda avloppsanläggningar. Anna Kristoffersson,  
ny miljö-och hälsoskyddsinspektör på Grums kommun,  
är med och driver projektet. Syftet är att identifiera  
de enskilda avlopp som idag inte uppfyller kraven 
för rening av avloppsvatten. 

TEXT: ANNA KRISTOFFERSSON  FOTO: JOHAN CARLSSON, ANNA SVEDLUND

Blanketter 
för ansökan 
hittar du på: 

www.grums.se/
blanketter

EN AVLOPPSANLÄGGNING OMFATTAS av miljöbalken 
och är tillståndspliktig. Den som använder anläggningen 
är ansvarig för att se till att avloppet uppfyller kraven  
i lagstiftningen. För att uppfylla dagens krav krävs att  
avloppsvattnet renas så att olägenheter för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår. Då behövs någon typ av 
efterföljande rening, t.ex. en mark-eller infiltrationsbädd 
efter slamavskiljaren. 

EN AVLOPPSANLÄGGNING SOM INTE HAR tillräckligt 
god reningsförmåga behöver åtgärdas, både av hygieniska 
och miljömässiga skäl. Dåligt renat avloppsvatten riskerar 
att förorena bland annat både din egen och dina grannars 
dricksvattenbrunnar. Finns en närliggande badplats  
riskerar de badande att få i sig tarmbakterier och parasiter 
som orsakar maginfektioner. Dåligt renat avloppsvatten 
orsakar även övergödning och algblomning i närliggande 
vattendrag då vissa näringsämnen inte renas tillräckligt bra. 

ANNA KRISTOFFERSSON
miljö- och  

hälsoskyddsinspektör
Grums kommun, 0555-421 57

INVENTERING  
- SÅ GÅR DEN TILL!

Vid inventeringen kollar vi vilken sorts 
avloppsanläggning som finns och hur 
den fungerar. Även slamavskiljare, 
efterföljande brunnar, eventuellt  
efterföljande reningssteg, luftningsrör 
och utsläppspunkt kontrolleras. 

Informationsbrev
Ett brev kommer att skickas ut till de 
aktuella fastigheterna när inventeringen 
börjar. De första inventeringarna  
beräknas börja till våren. För mer  
information om avloppsinventering se: 
www.grums.se

Tillsynsavgift
För att kunna genomföra ett så pass 
omfattande projekt som avlopps-
inventeringen är, tar kommunen ut en 
tillsynsavgift. 

Ett tips för att slippa betala avgift för 
inventeringen är att du skickar in 
en ansökan om tillstånd redan innan  
vi gör kontrollen av ditt avlopp, ifall  
du vet att din avloppsanläggning är 
bristfällig. 

Bristfällig avloppsanläggning
Om anläggningen inte är tillräckligt bra 
kan kommunen förbjuda användning 
av den. I så fall har du två år på dig att 
åtgärda avloppet innan förbudet träder  
i kraft. Du behöver tillstånd för att  
inrätta en avloppsanläggning, och 
tillstånd söker du i din kommun. När du 
fått tillstånd får du börja anlägga din nya  
avloppsanläggning. Arbetet måste 
påbörjas inom två år och färdigställas 
inom fem år. 

TIPS OCH INFORMATION 
Information gällande enskilda avlopp och  
vad du bör tänka på när du planerar ditt  
avlopp hittar du på:  
http://husagare.avloppsguiden.se/
Där finns även en checklista du kan gå  
igenom för att ta reda på om ditt avlopp  
är godkänt eller inte.
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kultur & fritid

FOTO: BENGT SUNDH 1967

UR ARKIVET, BADHUSET INVIGS 1967:

”BADHUSET ÄR FÄRDIGT att ta emot 
simfolket och vanliga badare, skolans 
badare framförallt. 

HÄR INVIGNINGSHOPPAR simmar- 
veteranen från Malsjö simsällskap:  
Bertil Olsson. Därefter två veteraner  
som flitigt badade i baljan: portvakten 
Algot Augustsson, och Erik Högberg, 
gammal vedgårdsarbetare från Gruvöns 
bruk som var aktiv i FCO som det hette 
då, pensionärernas PRO-avdelning. 
Och så skolstyrelseordförande 
Henry Jansson - som bjur välkommen 
i 22-gradigt gott badvatten.”

GRUMS BAD & SPORT  
FYLLER 50 ÅR 

DETTA UPPMÄRKSAMMAR vi på olika 
sätt under året. Varje månad kommer det 
hända lite extra. Vi kommer även att visa 
bildspel och ha en fotoutställning: 
Grums bad & sport 50 år, 1967-2017.

TEXT OCH FOTO:  ANNA SVEDLUND

Möt Frida och Björn på Grums fritidsgård
FRÅN ÅRSSKIFTET JOBBAR Frida Lejon som fritidsledare/föreståndare och 
Björn Edström som fritidsledare på Fritidsgården i Grums. Frida har tidigare läst 
idrottsvetenskap på Karlstads universitet och kommer närmast från Hammarö 
fritidsgård. Björn har läst till fritidsledare i Kristinehamn och kommer närmast  
från jobb på fritidsgårdar i Karlstad och Kil.

JUST NU HÄNDER DET MYCKET på den nyligen renoverade fritidsgården och
Frida och Björn planerar för en aktivitetsfylld vår. Följ gärna Grums fritidsgård på 
Facebook, Instagram och Snapchat för att inte missa något roligt!

GRUMS FRITIDSGÅRD

TEXT:  ANNA-MARIA JÄGER  FOTO: ISABELLE SKOGLUND

UKM LÄNSFESTIVAL

TIPS OCH INFORMATION 
Information gällande enskilda avlopp och  
vad du bör tänka på när du planerar ditt  
avlopp hittar du på:  
http://husagare.avloppsguiden.se/
Där finns även en checklista du kan gå  
igenom för att ta reda på om ditt avlopp  
är godkänt eller inte.

UKM-länsfestival anordnas i Grums!
UKM - UNG KULTUR MÖTS - är en ideell förening som skapar mötesplatser i 
form av festivaler där unga människor på olika sätt får uttrycka sig kreativt och  
konstnärligt för en publik. I år går länsfinalen av stapeln Grums, den 19-21 maj. 
Till finalen kommer cirka 250 deltagare från hela Värmland. 

EN VIKTIG DEL AV DESSA FESTIVALER är möjligheten att delta i workshops 
och att vidga sitt kontaktnät. 

-Vi ser jättemycket fram emot att få anordna UKM-länsfestival i Grums och ta del 
av alla kreativa ungdomars arbeten! säger Martin Karlsson chef för kultur & fritid på 
Grums kommun. Varmt välkomna till Gruvan den 20 maj för att ta del av UKM! 

Hur ska vi utveckla 
Grums Idrottspark?
Vad saknar du? Parkeringsplatser, 
klättervägg, vallabod eller kanske 
grillplatser? Skicka in dina  
önskemål till oss:

kulturochfritid@grums.se

Medborgarundersökningen 
genomförs under 2017, samtidigt 
som vi kommer att träffa föreningar.
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grums kommuns vision

”Vi vill tacka 
alla som varit 

med och  
tyckt till” 

MALIN HAGSTRÖM (S)
ordförande

beredningsgruppen

VI VILL TACKA ALLA som varit med och tyckt till om 
Grums kommuns vision:
”Genom en skola i framkant, framgångsrika företagare och 
nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden”

TOTALT HAR VI FÅTT in ett hundratal synpunkter, förutom 
ovanstående finns många fler redovisade på www.grums.se. 
Förutom att synpunkter kommit in via formuläret på vår 
webbplats, talongeerna i Vårt Grums och GV-nytt har  
visionsberedningen åkt runt och besökt bland annat företagare, 
PRO och elevråd. Visionsberedningen träffade Jättestenskolans 
elevråd på mellanstadiet och diskuterade visionen i höstas. De 
var även med på ett företagarevent och delade ut ett  
frågeformulär, företagarna svarade bland annat på frågan om 
vad en framgångsrik företagare är.

-Att vara ute och diskutera visionen har gett oss mycket och 

det har varit många trevliga möten, 
där vi har mött ett stort engagemang, 
säger Malin Hagström (S) ordförande 
i beredningsgruppen. De svar vi fått 
in har stor samstämmighet med den 
omvärldsanalys som gjordes innan 
visionen antogs. 

-Vi kan även se av den sammanställ-
ning som gjorts, att det Grumsborna 
tycker stämmer väl överens med  
politikernas mål och prioriteringar, 
säger Malin. Visionsberedningens 
sammanställning kommer nu att  
presenteras för kommunfullmäktige 
under mars månad och därefter ligga 
till grund för framtida prioriteringar.

”Det är oroligt  
i Grums och  

mycket droger, en  
polisstation 

skulle finnas”

TEXT OCH FOTO:  ANNA SVEDLUND

SÅ ARBETAR VI VIDARE MED VISIONEN

Inkomna synpunkter!
”Chans till bra 

studier och inte 
känna oro för att 

någon ska bli retad 
för att man inte är 

lika duktig”

”Att man är 
trevlig mot  
varandra  
i skolan”

”Maten är viktig – 
matrådet letar goda 

vegetariska recept som 
fungerar.  

Motståndet mot  
vegetariskt är stort, 

mest mot halvfabrikat”

”Ett liv utanför 
tätorten, att vi 
skapar service och 
förutsättningar för 
att bo och trivas på 
landet”

”Nya billiga 
bostäder i olika 

lägen och 
standard”

”Boende som lockar 
ungdomar att 

vilja stanna och bo 
i Grums”

”Fler mötes-
platser”

”Alternativt  
boende om man 
vill sälja sitt hus”

”Uppmuntra till nyttjande 
av lokala butiker  
och företagare”

”En företagare som uppnår 
sina mål och ger bra  

lönsamhet.”

ELEVRÅD:

ELEVRÅD:

ELEVRÅD:

ELEVRÅD:

ELEVRÅD:

”Kunna bo 
någon 

annanstans 
än i centrum”

ELEVRÅD:

FÖRETAGARE:

”En som skapar 
bra relationer 
och får nöjda 

kunder och med-
arbetare.”

FÖRETAGARE:

INVÅNARE:

”Ett mer 
levande 

centrum”

INVÅNARE:

INVÅNARE:

INVÅNARE:

PRO:

PRO:

”Mobbningsfri, 
trygg skola”

PRO:

”Ordning och  
reda i skolan”

FÖRETAGARE:


