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Vatten i knäna och vågor i håret!
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Torbjörn Bood (S)
Kommunstyrelsens ordförande

vatten som jag fick in. Avsiktligt. 
DS.

Denna gång får du lite av ett ”vattenblandarnummer”, för även 
om temat är vatten så finns det skvättar av andra godsaker 
också. Man kanske skulle kunna säga att tidningen är bräckt? 
Bräckt vatten är ju annars något som vi häromkring inte har 
så stor vardagskontakt med. Vi bor ju som bekant alldeles 
bredvid den största insjön EU kan visa upp, och som om 
det inte var nog så har vi även en uppsjö av mindre sjöar 
och vattendrag. Det är en tillgång vi kanske inte riktigt har 
bottnat i? Med tanke på att man i många länder inte ens 
har en rännil dricksvatten i klass med våra sjöars, så borde 
”vattenturisterna” stå som spön i backen inom kort. Vi har så 
mycket av varan att vi klarar av att bli översköljda från sydväst. 
Eller hur?

Snart är det sommar och så här i årstidernas vågdelare 
gäller det att hålla näsan över ytan och hålla ut – ända in i 
bassängkaklet. Jag hoppas att vi alla kan hålla oss flytande 
tills dess och få mycket tid i och på vårt vatten. Låt inte era 
semesterplaner stranda, utan ta nya (år-)tag och gå iland med 
nya krafter. Det gäller bara att våga…

Men skulle oturen vara framme och vi får en ny regnsommar 
– sjunk inte ihop över det. Det finns alltid någon trådlös 
internetuppkoppling man kan brygga, för att surfa ut i världen 
och kanske till och med skrika ut vårt sommarstridsrop:

”Gärna vatten, bara det inte kommer uppifrån!!!”

Trevlig sommar!

PS. 
En tävling, utan pris, är att hitta alla dåliga ordvitsar om 
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Lägg till 
vid någon av våra gästhamnar

Borgviks gästhamn
Gästbrygga för 10 platser med 
stolpar. Djup 1-2 m.  

Hamnvärd: 
Mattias Brunåker, 
tel. 070-553 21 24.

Hamnservice: 
Matlagningsmöjligheter, diskrum, 
dusch WC, hamncafé, restaurang 
200 m från hamnen. 
 

Grums gästhamn
Har öppet 1 maj-30 september. 
Fyra gästplatser  (innanför 
broarna), boj, djup 2,5 m - 3,0 m.

Hamnvärd: Grums båtsällskap, 
Leif Starck tel. 070-533 37 21.

Hamnavgift: Ingen avgift

Hamnservice: Ett eluttag, ej 
telefon. Kran innanför tåg- och 
E18-bron med fri höjd 4,7 m. 
Vatten på bryggan, bevakning 
nattetid.

Liljedals gästhamn
Öster om landsvägsbron över 
Ransundet finns en helårsöppen 
gästbrygga med 30 gästplatser, 
bojar, ankare. Djup 0,7 - 3,5 m.

Hamnvärd: 
Liljedals hembygdsförening 
tel. 0555-915 40.

Hamnservice: 
Tvättmaskin, diskrum, dusch, wc, 
vatten samt telefon.

Foto: Bo Dahlgren 

Vår kommun är vattenrik med stora möjligheter till båtliv. För dig som vill övernatta 
vid brygga med tillgång till viss service finns tre hamnar som erbjuder gästplatser.

1. Se till att båten är sjöduglig och att god ordning råder 
ombord.

2. Ha alltid nödvändig säkerhetsutrustning med ombord. 
Kom ihåg: flytväst åt alla ombord. Och den ska vara på!

3. Ge dig inte ut på större vatten än båten är lämpad för.

4. Tala alltid om ditt färdmål och studera noga färdvägen. 
Om du ändrar färdmål, meddela hem!

5. Det är din plikt att känna till de regler som gäller på sjön. 
Alkohol och båtliv hör inte ihop.

6. Överlasta inte båten, och sitt i båten.

7. Håll alltid god utkik. Var försiktig med farten.

8. Lyssna på väderleksutsikterna. Är de dåliga, stanna 
hemma – är du redan till sjöss, sök lä eller närmaste hamn.

9. Om båten kantrar men flyter, stanna kvar vid den! Du är 
säkrare där än om du simmar mot land.

10. Skräpa inte ner, varken på land eller i vattnet. Tag med 
skräpet hem eller lämna det vid uppsamlingsplats.

                                                                  Källa: sjosakert.nu

Sjövettsreglerna
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Visst nappar det!
I vår kommun är det alltid nära till 
fiske i Vänern och andra vatten.

Vänern, Grumsfjorden, Borgvikssjön, 
Sävsjön och Kyrkebysjön
I Vänern finns många fiskarter, bl. a lax, 
öring, gädda, gös, abborre, id, braxen och 
sutare. Inget fiskekort krävs i dessa vatten.

Värmeln (södra)
I Värmeln finns bl.a lax, öring, gädda, gös, 
abborre, mört, ål och sutare. Kontakt-
person: Göte Karlsson tel. 070-301 15 62. 
Fiskekortet säljs bl. a hos Göte Karlsson, 
Degerbyns handel, Värmskog och Bofab, 
Grums.

Stor-Emsen
I Stor-Emsen finns bl. a gädda, abborre, gös, 
lake och sutare. Kontaktperson: Jan Her-
manrud tel. 0554-203 58, 070-033 91 60. 
Fiskekortet säljs hos Konsum Högboda och 
Jan Hermanrud.

Lill-Emsen
I Lill-Emsen finns bl. a abborre, gädda, brax, 
sutare och ruda. Kontaktperson för fiske-
information: Gunnar Dahlmar tel. 0555-210 
12. Fiskekort säljs hos Allan Strandberg tel. 
0554-170 69.

Överudsjön
I denna sjö finns bl. a abborre, gädda, gös, 
mört och ål. Kontaktperson: Harry Svens-
son tel. 0555-740 97. Fiskekortet säljs hos 
Harry Svensson.

Portilasjön
Fiskar som finns här är bl. a gädda, abborre, 
gös, brax, mört, sutare och ruda. Kontakt-
person: Åke Johansson tel. 0555-220 45, 
070-454 86 24. Fiskekortet säljs bl. a hos 
Bofab, Grums och Åke Axelsson.

Nästjärnarna
Här finns bl. a abborre, gädda, sutare och 
mört. Kontaktperson: Jan Deland tel. 0570-
46 11 24, 070-665 59 93. Fiskekortet säljs 
hos Bofab, Grums.

Ta ett svalkande dopp
när värmen kommer

Friluftsbad, där du kan bada, sola och koppla av utan 
att behöva trängas med alltför många andra, finner du 
på följande platser i vår kommun:

Hasseldalen
Vid badplatsen finns sandstrand med brygga och ett 
hopptorn byggt 2007. Sommartid finns kiosk och serve-
ring öppen i anknytning till badplatsen.

Trulsön
Vid Trulsöns badplats finns sandstrand och klippor. 
Brygga finns och också en lekpark. En barnvänlig bad-
plats.

Mickelsön
En barnvänlig badplats med något för alla. Här finns 
både klippor och sandstrand med brygga. 

Sävsjön
Sävsjöns badplats ligger i anknytning till campingplat-
sen. Här finns kiosk och båtuthyrning sommartid. Bad-
platsen är en sandstrand med brygga. Ett barnvänligt 
alternativ.  

Sparnäs
En mindre sandstrand i Borgviks närhet.

Långeudde
Detta är en mycket långgrund sandstrand. Här finns en 
badflotte.

Foto: Therese Haraldsson
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Kommunalt vatten och avlopp
Visste du att Grums kommun 
är den största livsmedels-
leverantören i kommunen? Varje 
dag levererar kommunen ca 2 000 
kubikmeter dricksvatten av hög 
kvalitet till kommunens invånare. 
Det hade blivit en hel del arbete 
om vi alla var tvungna att hämta 
vatten på annat håll och bära 
hem. Nu kommer ditt livsmedel 
direkt in i huset när du vrider på 
vattenkranen! 

I Grums köper vi vårt vatten 
från Karlstad-Grums vattenverks-
förbund där produktionen av 
dricksvatten finns i Mellerudstorp 
och Törne. Utöver detta finns 
det små vattenverk i Borgvik och 
Liljenäs/Värmskog.

I kommunen finns fyra avlopps-
reningsverk varav det största 
ligger i Slottsbron (Tjyvudden). 
På tio år har avloppsreningsverken 
i Slottsbron tack vare bättre 
styrning lyckats få ner energian-
vändningen till hälften och även 
minskat kemikalieförbrukningen 
utan att försämra avlopps-
reningen.

Vilken hårdhet har 
dricksvattnet?
Hårdheten styrs av hur rikt vattnet 
är på grundämnena kalcium och 
magnesium. Desto mer av dessa 
grundämnen som finns i vattnet 
desto hårdare vatten. Ett hårdare 
vatten innebär att det går åt 
lite mer tvätt- och diskmedel 
för att få rent. Om det är ett 
mjukt vatten kan man uppleva 
att det kan vara t. ex svårt att 
får bort schampo och tvålrester 
vid duschning. Nedan anges 

Vad vet du om ditt kommunala vatten?

De eventuella fel som uppstår 
inom fastigheten är det 
fastighetsägarens ansvar att 
åtgärda och bekosta. Fel som 
uppkommer utanför fastigheten 
är det kommunens ansvar att 
åtgärda. 

Varför är det så högt tryck i 
kranen (slag i ledningen)?
Det kan bero på att du bor 
lågt beläget. Ta gärna kontakt 
med kommunens personal som 
kan titta på om en så kallad 
tryckreducering kan behöva 
installeras i din fastighet 

Vad beror det på att trycket är 
lågt i kranen?
Att tillfälligt få problem med att 
det kommer lite vatten i kranen 
drabbar oftast de som bor högt 
beläget. Det beror ofta på att 
vattennivån i vattentornet är 
låg. Låg nivå i vattentornet kan 
orsakas av t. ex en vattenläcka.

Bor du lågt beläget kan du, 
för att inte få för högt tryck i 
ledningen, ha fått en så kallad 
tryckreducering installerad. 
Med tid kan denna sätta igen 
och genom det får du istället ett 
dåligt tryck i fastigheten. Kontakta 
kommunens personal 
för utredning och åtgärd.   

Läckage i vattenmätare, 
onormalt hög vattenförbruk-
ning eller övriga frågetecknen 
angående vattenmätaren.
Det kan ha uppstått något fel 
på din vattenmätare. Kontakta 
kommunens personal för att reda 
ut orsak och få hjälp med att 
åtgärda problemen.

hårdheten i dH (tyska grader). På 
tvättmedelsförpackningar kan du 
sedan läsa hur mycket tvättmedel 
som går åt just till ditt vatten.

Grums, Slottsbron, Segmon och 
Liljedal ca 4,5 dH mjukt  
Sjöhaget, Borgvik ca 3,5 dH mjukt  
Brukskällan, Borgvik ca 5 dH 
mjukt/medelhårt  
Prästbol, Värmskog ca 9 dH 
medelhårt  

Vad beror det på att det 
brusar i ledningen?
Brus i ledningen beror ofta på att 
det är en vattenläcka på nätet. 
Kommunens personal kan då 
tillsammans med dig reda ut var 
vattenläckan uppstått och hur 
problemet bör åtgärdas. 

Vad gör jag om det är stopp i 
avloppet?
Kontrollera om det är stopp på 
flera ställen i din fastighet eller vid 
ett enskilt tappställe. Är stopp-
et vid ett enskilt tappställe kan 
man börja med att kontrollera 
att vattenlåset är rengjort. Är 
det stopp på fler ställen kan det 
bero på ett stopp på antingen 
servisledningen (ledningen in till 
fastigheten) eller på kommunens 
nät. Kommunens personal kan 
hjälpa till att reda ut vad som är 
orsaken.

Vilka ledningar är 
kommunens ansvar och vilka 
ledningar ansvarar jag som 
fastighetsägare för?
Du som som har kommunalt vatten 
och avlopp övertar ansvaret för 
vatten och avloppsledningarna 
vid anslutningspunkten (oftast 
i anslutning till tomtgränsen). 

Finns det något som vi tar så mycket för givet som att vattnet kommer i kranen 
och när vi spolar i toaletten? Här bjuder vi på en FAQ (vanliga frågor) om vatten & avlopp.
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Kranvatten håller en hög kvalitet enligt 
Livsmedelsverkets föreskrifter, det är miljö-
vänligt, det finns i stort sett alltid till hands 
och det är en färsk, kalorisnål och  nyttig törst-
släckare. Vad väljer du, vatten ur kran hemma 
eller förpackat vatten från hyllan i en butik? 
Tänk efter en gång extra när du står i butiken!

Kranvatten är uppemot tusen gånger billigare än 
förpackat vatten: cirka 3 öre per liter för 
kranvatten (genomsnitt i Sverige), priset 
inkluderar alla kostnader från råvatten till 
kranen och åter till recipient (vattendrag, sjö 
eller hav) uppemot 25 kr per liter för förpackat 
vatten.

Kranvatten belastar miljön betydligt mindre 
än förpackat vatten: kranvatten distribueras i 
ledningar (elenergi till pumpar) förpackat 
vatten transporteras med båt, bil, flyg eller 
tåg. Buteljerat vatten ger upphov till mer än 
1 000 gånger större koldioxidutsläpp jämfört 
med samma mängd kranvatten kranvatten kräver 
inga förpackningar.

Kranvatten har bättre kvalitet än förpackat 
vatten (enligt Livsmedelsverkets föreskrifter): 
undersökningar visar att förpackat vatten har 
en dålig mikrobiologisk kvalitet, det vill säga 
innehåller för mycket bakterier.

Den billigaste hälsodrycken finns i en kran nära dig

Källa: Svenskt Vatten
www.svensktvatten.se
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Fritidshemmens dag firades

Riskhanteringsspris till Karlstadregionens kommunsamverkan

Andra tisdagen i maj firas 
fritidshemmens dag över hela 
Sverige, så även i Grums. Eftersom 
flertalet av fritidsbarnen går på 
Södra skolan så valde man att fira 
där tillsammans med Skruvstad, 
Borgvik och Slottsbrons 
fritidshem.

Dagen inleddes med ett gemen-
samt mellanmål som bestod av 
en stor hamburgare, saft och ett 
äpple. Därefter höll nya rektorn 
Line Monclair ett välkomsttal 
och berättade lite historik kring 
fritidshemmen. Talet avslutades 
med ett rungande hurra för 
fritidshemmens dag.

sjöng man en massa roliga sånger 
tillsammans, som barnen övat 
på tidigare på sina avdelningar. 
I matsalen hade allmänheten 
möjlighet att se bildspel och köpa 
fika som barnen bakat.

Hela dagen firades i strålande 
solsken, kanske var det därför 
isglassen blev så uppskattad när 
den delades ut till alla när de gick 
hem eller på fotbollsträning.

stångstötning, smaka på älglortar, 
hoppa rep, leka lekar i gympasalen 
med mera. Tyvärr gick det inte att 
genomföra ansiktsmålning den här 
gången. Man hoppas att det går 
att göra det nästa år, för barnen 
saknade denna aktivitet.

När barnen hade lekt och träffat 
andra kamrater var det dags att 
gå in i Guldsalen (matsalen) och 
avsluta dagen gemensamt. Sedan 

Därefter kunde 
barnen välja 
mellan att 
kasta hästsko, 
spela kula, leka 
halli hallå och 
ruttna ägg, 

•

OffSÄK:s riskhanteringspris 2010 
har tilldelats kommunerna inom 
Räddningstjänsten Karlstadsre-
gionen. Man får priset för det 
systematiska säkerhetsarbetet.

Räddningstjänsten Karlstadregio-
nen har fått OffSÄK:s riskhante-
ringspris 2010 för sitt systematiska 
säkerhetsarbete.
 
  - Jag är mycket glad över detta 
kvitto på att vår samverkan resul-
terar i ett effektivt säkerhetsar-
bete, säger säkerhetsavdelningens 
chef Åsa Bergsten. Arbetet är en 
viktig pusselbit i strävan att skapa 
ett tryggt och säkert samhälle i 
Karlstadsregionen.

Motiveringen löd:
”De samverkande kommunerna 
Forshaga, Grums, Hammarö, Kil 
och Karlstad får 2010 års riskhan-

Säkerhetsavdelningen, som är 
placerad inom Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen, har fem säker-
hetskoordinatorer med uppgift att 
stödja och samordna arbetet med 
intern säkerhet och samhällssä-
kerhet i kommunerna. 

Säkerhetsarbetet utgår från den 
säkerhetspolicy som är antagen av 
kommunfullmäktige i samtliga fem 
kommuner. Fr. o m den 1 januari 
2011 ingår också Munkfors kom-
mun i Karlstadsregionen.

www.raddningkarlstad.se

teringspris för ett strukturerat och 
väl organiserat arbete vad gäller 
risk, säkerhet och det inom områ-
det förebyggande arbetet. 
 
Man har lyckats med att få till 
stånd en samsyn och politisk 
förankring i samtliga kommuner, 
vilket i sig ökar säkerhet och 
trygghet i verkställigheten.
 
Den interna kontrollen och upp-
följningsarbetet har organiserats 
på ett eftersträvansvärt sätt. Det 
systematiska säkerhetsarbetet 
har på ett avgörande sätt bidragit 
till att Riskhanteringspriset går till 
de samverkande kommunerna i 
regionen.”
 
Bakgrund
I kommunerna Forshaga, Grums, 
Hammarö, Kil och Karlstad har det 
skapats en gemensam resurs för 
säkerhetsarbetet. 

•



Juni 2011  VÅRT GRUMS  9

Semestertider på 
energirådgivningen

Energirådgivningen i Forshaga, 
Grums, Kil och Munkfors har
stängt för semester mellan 17 juni 
och 9 augusti.

Hitta mer information om hur du 
kontaktar energirådgivningen på 
deras hemsida: www.erad.se

Uppmärksamhetsvecka 
för ett friskare Sverige

Vecka 19 genomfördes en upp-
märksamhetsvecka för att inspi-
rera till bra kosthållning och mer 
rörelse. Det är Statens Folkhäl-
soinstitut som driver kampanjen 
i ett samarbete med bland annat 
kommuner och landsting.

Under veckan bjöds de boende 
vid Karlbergs och Järpegatans 
äldrebostäder på trerätters 
middag. Den tillagades och 
serverades av restaurangelever 
från Åsfjärdens utbildningscen-
ter. Jättestenskolans elever fick 
frukost i två dagar, hade motordag 
och kunde prova på amerikansk 
fotboll. Grums Bad & Sport ut-
manade besökarna att simma/ro 
”runt Värmeln”, en sträcka på 
cirka 8 mil.

Vecka 23
Mån: Lov
Tis: Stekt fisk, kall sås, potatis  
Ons: Köttfärssoppa, mjukt bröd
Tors: Biff Stroganoff, ris
Fre: Tacobuffé

Vecka 24
Mån: Ugnsstekt falukorv, 
makaroner
Tis: Ugnsbakad lax, sås, potatis
Ons: Köttbullar, potatismos
Tors: Kycklingsallad, mjukt bröd
Fre: Lov

Skolmatsedel för v. 23-24        

I projektet Energiutmaningen 
har elever från bland annat Jät-
testenskolan fått i uppdrag att 
visa hur man kan spara energi i 
framtiden. 

Som avslutning samlades 560 
mellanstadieelever från Värm-
land, Dalarna och Norge på 
Karlstads universitet för att visa 
upp sina kunskaper om energi, 
teknik och hållbar utveckling. 
Det blev två dagar med raketer, 
uppfinningar, sång, teater och 
mycket mer.

Under hösten och våren har 
skolklasserna experimenterat, 
gjort värderingsövningar och 
bland annat haft en strömlös 

dag på sin skola. Nu visades 
resultaten av energiuppdragen 
upp på Karlstads universitet 
under två dagar. 

Elevernas presentationer inne-
höll allt från dans, sång, teater, 
film och experiment. Barnen 
fick sedan prova på bland 
annat filmanimation och raket-
byggande och i mässan visades 
alster upp med de mest fan-
tastiska lösningar på framtidens 
energiförsörjning.

Dagen avslutades med en 
mängd ”filmburksraketer” på 
Aula Magnas scengolv, där en-
ergin bokstavligt talat sprutade 
under avslutningsdagarna.

Energiutmaningen avslutades på Karlstads universitet

•
Fotograf: Jeanette Löfgren, 
Stål och verkstad

Vi önskar alla elever  

ett härligt sommarlov!
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20 år som serviceboende 
Åsgatans serviceboende för 
personer med funktionshinder 
hade 20-årsjubileum för en tid 
sedan. Det firades med tårta för 
de boende och personalen. Tre 
stycken i personalen har arbetat 
på Åsgatan ända sedan starten 
för 20 år sedan. Det är bemanning 
dygnet runt och totalt åtta stycken 
medarbetare som har till uppgift 
att stötta de boende. 

Katarina Dahlström och Helena 
Danielsson som båda arbetar på 
serviceboendet berättar att förr 
intogs samtliga måltider utom 
frukost tillsammans, det var fler 
boende än nu och nästan bara 
äldre. 

Brett ålderspann
I dag har man har nio boende 
och därtill två personer som har 
hemtjänststöd. Alla har olika 
typer av funktionshinder. De 
arbetar på dagarna; majoriteten 
på Legotjänst. Fyra är pensionärer. 

social samvaro och ett par dagar 
i veckan är det fritidsverksamhet 
- i skrivande stund håller de på att 
träna på musikalen Mamma Mia. 
Flera spelar dessutom bocchia i IK 
Lyran. 

Annat som man gör - individuellt 
eller i sällskap - är att besöka 
badhuset, biblioteket och gå på 
bio. Någon gång ibland arrange-
ras grillkvällar tillsammans 
med kommunens andra 
serviceboenden.

Det är ett brett åldersspann; den 
yngsta av de boende är 25 år och 
den äldsta är 87 år fyllda. 

Social samvaro och aktiviteter 
Boendet har tre våningsplan att 
förfoga över i huset på Åsgatan. 
Alla lagar sin egen mat, vid 
behov med stöd från personalen, 
och äter i sina lägenheter. På 
storhelger äter man tillsammans i 
det gemensamma utrymmet och 
där fikar man också på helgerna. 
På kvällarna kan man också ha lite 

Åsgatans serviceboende har fyllt 20 år

•

Harriet Nordenberg och Sten-Åke Söderström bor på Åsgatans serviceboende.

Från och med den 13 maj 2011 
har överförmyndarärenden från 
Grums blivit överflyttade till Fors-
haga, där överförmyndarnämnd i 
samverkan har sitt säte.

Överförmyndarnämnden ser till 
att gode män och förvaltare sköter 
sina uppdrag och att en persons 
tillgångar används för hans eller 
hennes nytta och är placerade på 
ett tryggt sätt. 

Behöver du komma i kontakt med 
överförmyndarnämnden kan du 
ringa Forshaga kommuns växel på 

tel. 054-17 20 00 mellan klockan 
10.00 - 12.00.

Du kan direkt komma i kontakt 
med överförmyndarhandläggare 
genom att skicka ett meddelande 
tilll e-postadress ofn@forshaga.se

Postadress:  

Forshaga kommun
Överförmyndarkontor
Box 93
667 22 Forshaga 

Överförmyndarkontoret finns nu i Forshaga kommunSparnäs friskola prickfri

Sparnäs Friskola i Borgvik är en 
av landets bästa skolor och den 
enda i Värmland som är prickfri i 
Skolinspektionens granskning. Av 
totalt 800 skolor var det bara nio 
stycken som var helt utan anmärk-
ningar. Detta granskas:

• Måluppfyllelse och resultat
• Pedagogisk ledning och utveck-
ling av verksamheten
• Lärandemiljön
• Enskilda elevers rätt

Sparnäs Friskola har funnits sedan 
1997 och i dag har man 38 elever.
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NÄRINGEN

•

Sveriges näst bästa Systembolagsbutik finns i Grums

  - Nu kämpar vi för guld, säger 
Kim Fielding som stortrivs med 
att jobba i butiken. En vinst skulle 
innebära en utbildningsresa för 
personalen till något vindistrikt i 
Europa. 

  - Resan till Stockholm för att 
ta emot priset var en vinst i sig, 
tillägger Annika Wahlström som 
arbetar i butiken sedan 13 år. Allt 
var perfekt ordnat och det kändes 
lyxigt att vara på Grand Hotel och 
Södra Teatern. 

Toppenjobb
Kim och Annika tycker att fler 
unga borde söka arbete hos Sys-
tembolaget. Utbildning får man 
internt. De tycker båda att det 
är ett toppenjobb; omväxlande, 
man möter mycket folk och allt är 
väldigt positivt under en arbets-
dag. De får gå på kurser och 
smakprovningar. Enda nackdelen 
som de kan se är att det är många 
deltidstjänster. 

I år är det 25 år sedan System-
bolaget etablerade sig i Grums. 
Sedan dess har mycket hänt. 
Numera är det självbetjäning som 
gäller i butiken, man kan beställa 
varor via Internet för uthämtning 
och utbudet av ekologiska och 
alkoholfria alternativ är stort. 

Näst bästa butiken
Detta år var också året då man er-
övrade silverplatsen i Systembo-
lagets interna tävling Årets Butik 
2010. Den pågår under ett år och 
det som bedöms är helheten; hur 
det går ekonomiskt, ålderskontrol-
ler och kundnöjdhet med mera är 
delar som ingår. Grumsbutiken har 
varit hundraprocentig på ålders-
kontroller i många år och ligger 
högt i nöjd-kund-undersökningar. 

Engagerad personal
I motiveringen är det dock perso-
nalen som får beröm: ”Genom att 
öka engagemanget, ansvartagan-

det och omtanken om varandra i 
personalgruppen har butiken tagit 
ett extra kliv på kvalitetsstegen. 
Resultatet är en välordnad butik 
med ett professionellt kundbemö-
tande som utstrålar värme och 
engagemang.” 

Fr. v: Annika Wahlström & Kim Fielding.

Årets företagare och 
Årets kvinna i näringslivet

På kommunfullmäktiges samman-
träde den 28 april delades det ut 
utmärkelser till Årets kvinna i och 
för näringslivet och Årets företa-
gare. 

Marcus Gunnarsson på Gruppre-
sor AB mottog priset som Årets 
företagare efter att ha blivit nomi-
nerad av Grumsföretagarna.

Irene Eliasson, chef för medbor-
garkontoret på Grums kommun, 
mottog priset som Årets kvinna 
i och för näringslivet.Hon var 
nominerad av affärsnätverket 
Julianorna.

52 platser upp i ranking av 
lokalt företagsklimat

Svenskt Näringsliv presenterade 
sin rapport Företagsklimat 2010 
vid en företagarträff den 3 maj. I 
årets ranking klättrar Grums kom-
mun 52 placeringar. Med detta 
hamnar vi på plats 160 av totalt 
290 kommuner och en nionde-
plats i Värmland. 

  - Det här är förstås oerhört roligt 
och jag hoppas att det är en effekt 
av de insatser vi har gjort i vårt 
näringslivsarbete, säger kommun-
chef Annika Lomarker.

Rankingen baseras främst på en-
kätsvar från kommunernas företa-
gare, men också på statististik.

Miljödiplomerade företag

Följande Grumsföretag har miljö-
diplomerats och mottog diplom 
vid kommunfullmäktiges samman-
träde den 28 april:

Industri Mekano i Grums AB
Grums Mark AB
Kungskvarnen Restaurang & 
Konferens AB
Tores El & Maskinservice AB
Mittaus AB
Grums Rör AB
Grums Motor AB

Miljödiplomering är ett miljöled-
ningssystem för små och medel-
stora verksamheter. Region Värm-
land samordnar diplomeringen 
tillsammans med kommunerna.
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En klubb med luft under vingarna

Grums Modellflygklubb har funnit 
sedan 1985 och har i dag ett 
tjugotal medlemmar från Grums 
med omnejd. Sedan cirka tio 
år tillbaka har man en utmärkt 
klubblokal vid Sveaplan. Där 
träffas medlemmarna två kvällar 
i veckan och mekar med sina 
modellplan. De beställer saker 
tillsammans via Internet, oftast 
från Kina och England. Flyger 
planen gör de vid flygfältet vid 
Portila Ängar, där har de också 
en gammal portvaktstuga som 
de har fått från Gruvöns bruk. 
Klubben har en försäkring som 
gäller vid flygning på fältet. Det 
går dessutom att bygga mindre 
plan som kan flygas inomhus i 
t. ex sporthallar. Det finns en 
inomhushall i Fagerås där man kan 
låta planen klättra på väggar och 
flyga genom rör och så vidare. 

Lära sig i simulator
När det gäller byggande av plan så 
går det att göra från ”scratch” eller 
köpa ett halvfärdigt. Det finns 
hur många flygplansmodeller som 
helst, även sjöplan och om man 
vill kan man montera en kamera 
under planet och ta flygfoton. 
Det går att få ett komplett hyfsat 
plan och sändare för cirka 2 000 
kronor och de drivs på el eller 
etanol. En komplett helikopter 

Aldrig för sent
För den som är tävlingsintresserad 
finns olika grenar att tävla i och 
det händer att man gör uppvis-
ningar. Ett sådant tillfälle blir vid 
familj- och motordagen i Borgvik 
den 16 juli. Då ska klubben också 
ha en prova på-dag och dela ut 
informationsblad. De vill ha fler 
medlemmar och hjälper gärna till 
och delar med sig av sin kunskap. 
Det var fler ungdomar som höll på 
förr. Medelåldern bland dem är i 
dag ca 55 år; den yngste är 29 år 
och den äldste är 75. Den senare 
har hållt på med modellflyg i 
ungefär 50 år.  Modellflyg är något 
som det aldrig är för sent att lära 
sig och man kan fortsätta ha roligt 
hela livet. 

Kontaktperson:

Johan Lundh, ordförande 
Tel. 0709-322 809
johan.grums@gmail.com

kan man få från 5 000 - 10 000 
kronor, men de är farliga på 
grund av rotorbladen och kräver 
erfarenhet. 

- Numera kan man lära sig 
att flyga planen med hjälp 
av simulator i datorn, med 
inberäknad vind med mera. 
Det är ett väldigt bra sätt 
att slippa krascha plan, 
säger Tony Axelsson som är 
medlem i föreningen. 

•

Foto: Tony Axelsson

Foto: Tony Axelsson



14  VÅRT GRUMS  Juni 2011

2011
venemangskalender juni - septemberE

Juni

5  Bryggkväll i Liljedal
En blandning av folkmusik och ukulele. 

5 Gruvöns musikkårs försommarkonsert 
Gruvöns Musikkår fyller i år 100 år. Gruvan, Grums. 

6 Nationaldagsfirande i Slottsbron 

11 Sommarfest 
Sommarfest i Halla bygdegård med ”Just kidding”.  

13 Vilda blommor en försommarkväll 
Blomstervandring ut i det gröna. Samling vid Café 
Bryggstugan i Borgvik. 

15 Cafékväll vid Krokserudskolan 

18 Konstutställning hos Mimmi design 
Vernissage. Boris Culjat akvarell, oljepastell, grafik. 
Keramiker Karin Lööf, stengods.  

18 Stor loppis vid Krokserudskolan 

22 Sommarvisningar på Gruvöns bruk 
  
24 Midsommarfirande i Liljedal

24 Midsommarfirande i Borgvik

26 Sommarkonsert med Rigmor och Christina 
Gustafsson i Värmskogs kyrka

29 Sommarbingo vid Jättestenskolan 

30 Sommarkväll vid Laviniastugan
Longs hembygdsgård.

Juli 
 
1 Familjedagen på Solbergsgården 
Musik och teaterföreställning, ansiktsmålning, 
fiskdamm, bollplank, hoppborg m.m. 

2 Dans i Skruvstadparken med Streaplers 
  
3 Bryggkvällar i Liljedal 
Sångare från Östervallskog.

6 Sommarbingo vid Jättestenskolan 

7 Sommarkväll vid Laviniastugan 
 
8  Evenemang i Segmons Folkets Hus 
Top Cats & Hotwood. 

10 Sköna Söndag
Livemusik i Sliperiet, Borgvik. 
  
10 Värmskogdagen 
Fisketävling för ungdomar, underhållning, lotterier m.m.  

13 Brännboll för hela familjen vid Långsta skola

13 Cafékväll vid Krokserudskolan 
Skolans loppis är öppen.  
  
13 Sommarbingo vid Jättestensskolan 

13 Sommarvisningar på Gruvöns bruk 

14 Sommarkväll vid Laviniastugan 

16 Borgviks familj- och motordag 2011 

16 Dans i Skruvstadparken med Arvingarna 

17 Sköna Söndag 
Livemusik i Sliperiet, Borgvik.

19 Evenemang i Segmons Folkets Hus 
Musikanterna på Grålleturnén. 

21 Sommarkväll vid Laviniastugan 
 
23 Elvakaffe med hembakta kakor från bygden 
Boksläpp: Torp och gårdar i Skruvstad, Torpstöd och 
Portilla del 3. Skruvstad gamla skola. 

24 Sköna Söndag 
Livemusik i Sliperiet, Borgvik.

27 Badkväll på Långsta Backlanne  
Simborgarmärke och lefsbak. 

28 Sommarkväll vid Laviniastugan

30 Dans i Skruvstadparken med Willyz

30 Konstutställning hos Mimmi design 
Venissage.  Foto ”The world needs more flowers”. 
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Ha en fin sommar!

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

31 Sköna Söndag 
Livemusik i Sliperiet, Borgvik.

Augusti 

2 Packmopedsturnén i Borgvik 

4 Sommarkväll vid Laviniastugan

7-8 Borgviks marknad 

7 Bryggkväll i Liljedal 
Ulrika Danielsson med Huggenäs gospel. 

7 Sköna Söndag 
Livemusik i Sliperiet, Borgvik.

11 Sommarkväll vid Laviniastugan 

13 Dans i Skruvstadparken 
Poptimisterna

14 Sköna Söndag 
Livemusik i Sliperiet, Borgvik.
  
17 Cafékväll vid Krokserudskolan 

18 Sommarkvällar vid Laviniastuga 
 Longs hembygdsgård 

19-20 Folk- och Rockfestivalen i Segmon 
Skandinaviens enda folkrockfestival.

September

3 Gruvöns bruk firar 80 år 
Öppet hus, aktivteter för hela familjen. 

7 Sensommarkväll i Eds kyrka 
 Läsarsånger med PRO-sångarna och Rune 

Museum och utställningar
Borgviks museum
Basutställning: Järnets väg
Guidade visningar kontakta Gunilla Ekström 
0555-742 45. Tel. 0555-740 64, 070-330 24 17.

Liljedals glasbruksmuseum
Glasbruksmuseum i Liljedals hembygdsgård. 
Öppet enligt överenskommelse: Ring på tel 0555-
915 40, 914 24.

LM Ericssons minnesgård i Värmskog
På gården Nordtomta i Vegerbol visas en 
utställning över Lars Magnus Ericsson och en 
telefonutställning. Mineralmuseum.
 2011-06-15 - 2011-06-15. Tid: 13.00-17.00.
Övrig tid efter överenskommelse.

Sliperiet - kultur i ett hus, Borgvik
2011-05-08 - 2011-09-30
Samlingsutställning med bl. a Kjell Engman och 
Ron Wood. Tid: maj: fre-sön 11.00-16.00, juni: ons-
sön 11.00-18.00, juli-aug: alla dagar 11.00-18.00, 
september: lör-sön 12.00-15.00 (övrig tid enligt 
överenskommelse). 

Utställning på Ateljé Mysen, Borgvik
Eva Johanssons egendesignade smycken 
och tavlor. För öppettider se www.grums.se/
evenemang eller ring Ateljé Mysen på tel. 
070-273 81 25.

Konstutställning, Mimmi design i Pikenberg
2011-06-18 - 2011-07-23
Boris Culjat, akvarell och Karin Lööf, stengods.
Vernissage 18 juni 12.00-16.00.

2011-07-30 - 2011-08-27
Fotograf Stig Kälvelid ”The world needs more 
flowers”. Vernissage 30 juli 12.00-16.00.

Grums konstförening , Galleri Strand, Slottsbron
2011-09-10 - 2011-09-25, Vernissage 10/9 12-16, tor-
fre 16.00-20.00, lör-sön 12.00-16.00. 
Johanna Gaellman och Lena Irvall, Karlstad.
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