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Välkommen till Grums turistbyrå

Öppettider: Mån-fre 08-17 (8-12 den 24/6, stängt midsommarafton)

Besök: Kommunhuset, Sveag. 77, Grums

Tel. 0555-420 67  e-post: turism@grums.se

                    www.grums.se

Boka in sommarens höjdpunkter i Grums!

Mer information finns på www.grums.se under Evenemang

Hos oss kan du få information 
om Grums och Värmland. 

Vill du ha tips på sevärdheter, 
evenemang och aktiviteter är 
du välkommen att höra av dig.
Eller kanske får du gäster som 
behöver boende?

Rigmor & Christina Gustafsson i Värmskogs kyrka

Dans till Torgny Melins i Skruvstadparken

Borgviks motordag: land, luft, vatten

Marknad i Borgvik (flaskracet den 31:a)

Packmopedsturnén i hyttruinen, Borgvik

Folk & Rock-festivalen i Segmon

27/6

3/7

10/7

31/7-1/8

3/8

13-14/8

Med reservation för ev. ändringar. 
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Tycka turist trist?
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Torbjörn Bood (s)
Kommunstyrelsens ordförande

Rubriken är hämtad från Povel Ramels ”Naturbarn”, som 
beskriver en öbos tveksamhet inför de turister som väller in 
över dennes lilla paradis. Texten skrevs på 50-talet. Det har 
hänt en del sedan dess. 

Idag kallar vi turismen besöksnäring och det är inte bara vi som 
”väller” ut över världen som turister längre. Vi har nu en stor 
del människor som vill besöka oss. Hur går det då för oss i den 
nya situationen? Jodå, sett till riksnivå eller till och med länsnivå 
så växer besöksnäringen för varje år som går. Inte tillräckligt 
mycket, men ändå. I vår kommun växer sektorn tyvärr inte i 
närheten av vad den borde eller skulle kunna göra. 

Det här är ett område som skulle kunna generera arbetstill-
fällen, inkomster och upplevelser för besökare. Alla till gagn. 
Povels sång går ungefär så här: ”Mången kokosnöt sälja far, 
tapetsera hydda med dollar”. Riktigt så lätt är det nog inte, men 
möjligheter finns det helt klart. Vi har redan idag många i vår 
kommun som driver verksamhet och jobbar med turismen. Att 
se till att de blir fler och att de kan koppla ihop sina delar med 
andra verksamheter i kommunen och länet är nog så viktigt. 

Det finns en annan central del i detta. Många ser kanske inte 
sitt yrke som turismrelaterat, men faktum är att alla som under 
ett år kommer i kontakt med en besökare faktiskt är turismar-
betare. Så tänk på det nästa gång någon frågar efter vägen till 
Liljedal på bruten engelska eller när den tyske bilisten river sig 
i håret över en bilkarta, i jakt på en badplats. Vi är många som 
har ansvaret för att visa upp hela vår kommun i sin fulla prakt.

Det enda som är riktigt, riktigt säkert är att i vår kommun finns 
det hur många guldkorn och smultronställen som helst – sett ur 
ett rent turismperspektiv. Ställen som i stort sett bara väntar på 
att någon driftig själ ska nyttja dem som de resurser de faktiskt 
är. Själv hoppas jag kunna nyttja ett av dem inom en snar 
framtid. I en båt. Med ett kastspö. När solen börjar gå ner…

Ha en skön sommar och håll 
tummarna för ett riktigt bra 
(turism-)väder.
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Det är väldigt lätt att bli hem-
mablind, men du behöver inte 
åka bort för att uppleva något. 
Det finns mycket att upptäcka 
och ha glädje av inom vår egen 
kommungräns.

Färg & form
Visste du till exempel att vi har 
en modedesigner med gårdsbu-
tik utanför Grums? Hos Mimmi 
Design i Pikenberg finns egen-
designade kläder, handväskor 
och kuddar i lin och skinn. Färg 
och form utöver det vanliga 
utlovas. Dessutom arrangeras 
det klädvisningar och konst-
utställningar i ateljén.

Äta med sjöutsikt
När ögonen har fått sitt kan det 
behövas något gott för smaklö-
karna. Då kan du avnjuta en av 
de vida omtalade räksmörgåsar-

na på Café Liljenäs i Värmskog 
samtidigt som du blickar ut över 
sjön.

För att komma riktigt nära vatt-
net kan du hyra en av caféets 
kanoter och åka ut en tur på 
Värmeln. Vill barnen bada kan 
Hasseldalens badplats utanför 
Grums vara ett säkert kort. Där 
finns nämligen ett hopptorn!

Konst & grillkvällar
I Borgviks fina kulturmiljö finns 
konstutställningar i Järnvågen 
och i nyöppnade Sliperiet, som 
förutom en stor konstutställning 
också har museishop och inred-
ningsbutik.

Det blir även i år grillkvällar 
hos Kungskvarnen i Borgvik på 
onsdagar. Då gäller det att boka 
bord. Bokningsbar är också Ba-
garstugan alldeles intill. Ta med 

dig familj eller vänner och baka 
eget bröd i historisk miljö.

Lokal- och närproducerat
Vill du ha något med hem till 
skafferiet så finns Stinas gårds-
butik på Segmons gård. Hon 
säljer gårdens egen KRAV-
märkta kallpressade rapsolja, 
egenproducerade marmelader 
och chutney samt olika närpro-
ducerade produkter.

Vid Valnäs strax utanför Seg-
mon ligger Billeruds Golfklubb. 
Klubben har en kuperad 18-
hålsbana, golfshop, restaurang 
och egen brygga i Ekholmssjön 
för dig som vill ta båten dit.

Det här var bara ett urval av 
våra smultronställen, vill du ha 
fler tips kan du titta på turism-
sidorna på grums.se eller kon-
takta turistbyrån.•

Upptäck din egen kommun i sommar

Himlen runt hörnet
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•

Hittills är Oscar Magnusson 
kanske mest känd som musi-
ker i Sven-Ingvars, men frågan 
är om det inte mycket snart 
kommer att bli ändring på det. 
I början av maj öppade han 
nämligen Sliperiet, ”kultur i ett 
hus”, efter nära ett år av hårt 
arbete och förberedelser. Upp-
emot 1 000 kvadratmeter stort 
är Borgvikshuset som tidigare 
var byggnadsvårdsmuseum. En 
siffra som återkommer under 
vårt samtal.

  - Det blev tusen, tusen gånger 
bättre än vad jag hade förväntat 
mig, säger Oscar. Nästa projekt 
är att rensa ut på vinden, det 
kommer att bli en jättebra ut-
ställningsyta. 

Världskonstnär
Fram till september i år kommer 
den nuvarande utställningen att 
visas. Tanken är att den då ska 
avslutas med en spelning. Hu-
vudnamnet är ingen annan än 
Kosta Bodas glaskonstnär Kjell 
Engman, som bl. a gjort priser 
till Let´s Dance (skon) och Eu-
rovision Song Contest. Övriga 

konstnärer och fotografer vars 
verk visas är Veronica Odén, 
Benjamin Goss, Staffan Erne-
stam, Nina Jacucci och Oskar 
Kardemark. Dessutom kommer 
gästutställare att tillkomma un-
der ett par veckor då och då.

  - Det är helt galet att Kjell 
Engmans konstverk finns här, 
han är ju en världskonstnär, 
utbrister Oscar som när vi träf-
far honom inte riktigt har landat 
efter gårdagens lyckade vernis-
sage. Hundratals konstintres-
serade kom och flera konstverk 
är sålda. 

Museishop och inredning
För den som inte vill eller kan  
spendera stora slantar på ett av 
Kjell Engmans fantastiska glas-
konstverk i utställningen finns 
diverse mindre föremål i musei-
shopen. I huset finns också en 
inredningsbutik som drivs av 
Oscars mamma och syster. På 
loftet kan man ta en enkel fika 
med utsikt över lokalen. Nu är 
det en sak som Oscar önskar sig 
mer än allt annat: busslast efter 
busslast med besökare.

Nyöppnat hus med kultur i

TEMA: Turism
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Under sommar och höst är det 
perfekt läge att ge sig ut i skog 
och mark för att få både mo-
tion och avkoppling. Vill man 
ha mer aktivitet kan man till 
exempel ta med familj och/eller 
vänner och en fylld picknick-
korg, ha kameran i högsta hugg, 
plocka bär och svamp eller med 
hjälp av en handbok botanisera 
bland flora och fauna. 

Vi har fem vandringsleder i 
kommunen. Det finns infor-
mationsblad med kartor för 
de olika lederna att hämta på 
turistbyrån eller ladda ned på 
grums.se

Sävsjöns vandringsled
För att åka till denna led följer 
du skyltningen till Sävsjöns 
camping från E18 vid Segmon. 
Leden går runt hela sjön och har 
två vindskydd med grillplats. 
Intill första grillplatsen finns en 
flotte kallad ”Tant Brun” som 
man drar sig över sjön med. 
Leden fortsätter på andra sidan. 
Flotten tas upp under vintern. 
På vissa ställen är stigen ganska 
brant och krävande.

Längd: 8,4 km
Terräng: medel - svår

Kycklingleden
Vandringsleden slutar och star-
tar vid Buda badplats i Liljedal 
och går runt Kycklingdalen.
Utefter leden finns en ovanlig 
flora och ett rikt fågelliv, samt 
en kallkälla där man kan släcka 
törsten. Möjligheter till fiske 
och bad finns utefter leden, som 
bitvis följer Vänerns strand med 
fina klippor att rasta på.

nesgård med telefonmuseum 
och Vegerbols silvergruva. Där 
finns det gruvschakt och läm-
ningar efter gruvförvaltarens 
vackra trädgård. Utefter leden 
finns intressant flora och fauna. 
Du kan starta vid Värmskogs 
vandrarhem eller vid L.M. 
Ericsson-gården.

Längd: 8,6 km
Terräng: lätt

Edsbonden
Den här vandringsleden utgörs 
av en brant skogsstig som leder 
fram till resterna av en forn-
borg. Edsbonden är den näst 
högsta punkten vid Vänern, bara 
Kinnekulle är högre.

Leden påbörjas vid Ås. Man 
åker från Slottsbron mot Kange-
rud och fortsätter någon kilome-
ter till Ås. En skylt markerar där 
stigen börjar.

Längd: 2,3 km enkel väg
Terräng: medel

Leden har en del brantare 
partier med vacker utsikt över 
Vänern. Intill Kycklingleden 
finns en kortare slinga (1,4 km) 
som leder ut till Budaholmen, 
den går genom en gammal herr-
gårdspark.

Längd: 5,7 km
Terräng: medel - svår

Getgarsudde
För att komma till Getgarsudde 
åker man från Slottsbron mot 
Kangerud, där det är skyltat mot 
Getgarsudde. Vandringsleden 
går från allmän väg och in i 
reservatet.

Området vid Getgarsudde har 
högt naturvärde och stor bety-
delse för allmänhetens frilufts-
liv. Det finns intressanta strand-
hällar och hällmarkstallskog på 
en del av Vänerstranden.

Längd: 2,3 km
Terräng: lätt

Silverleden
En historiskt intressant led som 
passerar L.M. Ericssons min-

Ut och njut av våra vandringsleder

Foto: Arild Viken



•

..Karin Vangstad, regionturistchef.

Vad är aktuellt just nu för Visit Värmland?
Under 2010 ska vi införa turismstrategin som 
togs fram gemensamt i regionen under 2009.
Vi ska bland annat också fortsätta arbetet med 
destinationsutveckling genom projektet ”The 
Scandinavian Way”.

Har du något smultronställe som du brukar 
besöka i Grums kommun?
Jag besöker gärna Borgvik som jag tycker är ett 
underskattat område. Ett annat ställe som jag tycker 
är väldigt vackert, och dessutom svamprikt, är 
Liljedal.

Kan du tipsa om några nya besöksmål och 
aktiviteter i Värmland?
Pratar vi nya saker för årets säsong så kommer 
det hända en del kring Sahlströmsgården i Torsby 
med den nya hotellbyggnaden där. Västanå Teaters 
uppsättning i Berättarladan ska i alla fall inte jag 
missa. Nytt är också Wasabröds muséum i Filipstad 
som invigdes i maj.

Jag tycker att man över huvud taget ska bege sig 
ut i Värmland. Har man inte cyklat Klarälvsbanan 
tycker jag att man ska göra det. En sak som jag och 
maken gjorde för första gången förra året var att 
paddla havskajak runt Karlstad, det var fantastiskt. 
Våra utländska besökare är lyriska över timmer-
flottfärden, så den tycker jag att vi värmlänningar 
också ska göra. Ja, det finns mängder av roliga 
ställen att besöka och många bra evenemang - små 
som stora. Jag föreslår att man går in på www.
varmland.org för att läsa mer och välja och vraka 
bland utbudet.

Hallå där..
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Inte störa - inte förstöra!

I Sverige får vi röra oss fritt i naturen och  
plocka blommor, bär och svamp m.m. 
Men vi måste också värna om natur och 
djurliv och visa hänsyn mot markägare 
och medmänniskor. Kort och gott: inte 
störa och inte förstöra. 

• Man får t. ex inte hugga ner eller skada 
växande träd, plocka fridlysta blommor 
eller gå på bostadstomt eller plantering.

• Bara extremt väldresserade hundar kan 
få gå lösa mellan 1 mars till 20 augusti, en 
känslig tid när djuren får sina ungar. Även 
annan tid på året måste hunden hållas 
under sådan tillsyn att den hindras från 
att förfölja vilt. Strikt ägaransvar gäller.

• Välj en plats att elda på där det inte är 
risk för spridning eller skador. Grus/san-
dig mark är lämpligt underlag. Elda inte 
på berghäll, den spricker och läker aldrig.
Har det utfärdats eldningsförbud p.g.a 
brandrisk är all öppen eld förbjuden.

I skyddade områden som naturreservat  
finns särskilda bestämmelser för att be-
vara viktiga natur- och kulturvärden.

Mer info, t. ex foldrar och frågor & svar,
finns på naturvardsverket.se

Gott i picknickkorgen:

• Pasta-, bulgur- eller couscoussallad.

• Tunnbröds- eller pannkaksrullar.

• Pajer, matmuffins, piroger, pizzabullar.

• Grillspett med kött och grönsaker.

• Soltorkade tomater, fetaost, oliver, 
avokado, melon, jordgubbar, fruktsallad, 
nötter, torkade bär.



I
11 SkruvstadVarvet 

Motionslopp för cyklister.
11 Sommarkväll på Café Liljenäs 

Barberar-rock m Erik-Gunnar Wendel.

11 Bryggkväll  i Liljedal 
PRO-sångarna och Rune.

14 Grillkväll vid Kungskvarnen i Borgvik
14 Sommarbingo vid Jättestensskolan
15 Laviniakväll, Grums hembygdsgård 

Odd Evertsson m Carlstads tradjazzband. 
17 Dans i Skruvstadparken 

Arvingarna.
18 Sommarkväll på Café Liljenäs 

Thore Skogman-melodier m Leif Hultin.
18 Vandring runt Liljedal m glasbruksmuseet
21 Grillkväll vid Kungskvarnen i Borgvik
22 Laviniakväll, Grums hembygdsgård 

Säg det i toner. Seniorsångarna. 
24 ”Konsten att klä sig i maskor”, Mimmi design 

Länshemslöjdkonsulent Carina Olsson. 
25 Sommarkväll på Café Liljenäs 

Schäng blasius flönz rakete - tysk folkmusik.
27 Bryggkväll i Liljedal 

Missionsbåten M/S Christina m sjungande unga.
28
28

29

Sommarvisning på Gruvöns bruk
Grillkväll vid Kungskvarnen i Borgvik
Laviniakväll, Grums hembygdsgård 
Musik vid stranden.

31 Borgviks hantverksmarknad
31 Dans i Skruvstadparken 

Flamingokvintetten.
31 Flaskracet i Borgvik

    Augusti

1
1

Borgviks hantverksmarknad
Sommarkväll på Café Liljenäs 
Bengt Buskas och Stig Arne Söderman.

1 Bryggkväll i Liljedal 
Huggenäs Gospel. 

3 Packmopedsturnén i hyttruinen, Borgvik
4
5

Grillkväll vid Kungskvarnen i Borgvik
Laviniakväll, Grums hembygdsgård
”Sjung av hjärtat sjung”

8 Sommarkväll på Café Liljenäs 
Bengan Swingers - Sweet, Swing & Blues

12 Laviniakväll, Grums hembygdsgård 
Frödingkväll. 

   Juni

2
5

Sommarvisning Gruvön 
”Helgsmål i sommarton”
Sommarkonsert i Borgviks kyrka. 

6 Nationaldagsfirande, Slottsbron 
Traditionellt nationaldagsfirande. 

6 Nationaldagsfirande, Grums hembygdsgård 
Underhållning och servering. 

12 Hantverksdag med bondauktion 
Grums hembygdsgård.

13 Bryggkväll i Liljedal 
Kören Accentus sjunger. 

20 De vilda blommornas dag 
Blomstervandring i Borgvik.

24 Resning av midsommarstång 
Grums hembygdsgård.

25 Midsommarfirande i Borgvik 
Traditionellt midsommarfirande.

25 Midsommarfirande i Liljedal 
Traditionellt midsommarfirande.

26 Laviniakväll, Grums hembygdsgård 
Midsommardagen gudstjänst

27 Rigmor & Christina Gustafsson m.fl 
Sommarkonsert i Värmskogs kyrka. 

30 Grillkväll vid Kungskvarnen i Borgvik
30 Sommarbingo vid Jättestensskolan
30 

Juli

Sommarvisning på Gruvöns bruk 
  
  

1 Laviniakväll, Grums hembygdsgård 
En salig röra från Sågartorp. 

3 Dans i Skruvstadparken
Torgny Melins.

3 Vernissage hos Mimmi design  
Stickdesigner Sirkka Könönen.

4 Sommarkväll på Café Liljenäs 
Radicanes från Torsby.

7 Grillkväll vid Kungskvarnen i Borgvik
7 Sommarbingo vid Jättestensskolan
8 Laviniakväll, Grums hembygdsgård 

Picassokören från Kristinehamn.
8 Sommarkväll i Borgviks kyrka 

Alf Olsson, fiol, Therese Asp, ackompanj.
10 Borgviks stora motordag 

Bosse ”bildoktorn” Andersson m.m. 
10 Dans i Borgvikslaá 

Johnny and the Roccos och Moonstompers.

venemangskalender juni - septemberE
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15 Sommarkväll på Café Liljenäs 

Musik med Ruins.
18 Sommarvisning på Gruvöns bruk
19 Laviniakväll, Grums hembygdsgård 

Jag minns mitt 60-tal.
26 Värmlandskörvens dag, Grums hembygdsgård
28 Grillkväll vid Kungskvarnen i Borgvik 

   September

5 Sensommarsoaré i Eds kyrka
Annika Gustafsson och Karin Birgersson.

24 Nävgrötsfest, Grums hembygdsgård

Utställningar

Konstutställning på Sliperiet i Borgvik
Kjell Engman, Veronica Odén, Staffan Ernestam, 
Nina Jacucci, Benjamin Goss, Oskar Kardemark.
2010-05-08 — 2010-09-30

Konstutställning på Järnvågen i Borgvik
Stendahl - Johnsson - Jura:
foto, tusch, akvarell, tempera.
2010-06-19 — 2010-07-04

Fotoutställning på Järnvågen i Borgvik
Bilder från Borgvik.
2010-07-09 — 2010-08-15

Konstutställning hos Mimmi design
Stickdesignern Sirkka Könönen visar stickat.
2010-07-03 — 2010-08-07

Utställning på Ateljé Mysen i Borgvik
Eva Johansson: Akvareller, smycken, änglar.
Maud Olsson: Akvareller.
2010-06-25 — 2010-09-05

Ha en gôrskön sommar!

För mer detaljerad information kontakta Grums Turistbyrå, 
0555-420 67, eller se www.grums.se (Evenemang)

TEMA: Turism

Koll på badvattnet

På Smittskyddsinstitutets webbplats 
Badplatsen hittar du den senaste 
informationen om badvatten vid bad-
platser i olika kommuner. Det handlar 
om vattentemperatur, vattenkvalitet 
och uppgift om algblomning. 

Du kan se resultaten från provtag-
ningen så snart kommunen har lagt in 
dem på Badplatsen. Från att ett prov 
är taget dröjer det minst tre dagar 
innan kommunen får en bedömning 
från det laboratorium som har ana-
lyserat provet. Vid frågor om bad-
vattnet kan du kontakta kommunens 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

badplatsen.smittskyddsinstitutet.se

Sven E Blomquists andra bok om bygden

2007 kom Sven E Blomqvist med boken ”När ångloken gick 
och kriget kom till Grums”. Dessförinnan hade han också 
skrivit en diktsamling. I höstas gav Sven ut en ny bok om 
Grumsbygden, som även är rik på bilder. Ethel Loberg har 
illustrerat, Olle Eriksson målat omslaget och flygfoton har 
tagits av Tony Axelsson och Lars Asker - Johan Lund Flyg.

Den heter ”Elin & Kråkan från Trolleberget” och utgiven på 
förlaget Norlén & Slottner. Det är en saga som lär ut både 
nutida och dåtida lokalhistoria. I centrum står flickan Elin 
som får lära känna Grums under en flygfärd på kråkan Keas 
rygg.

Sven föddes i Grums 
1931 och skriver både 
lyrik och prosa. Han 
tilldelades LO-distrik-
tet i Värmlands kultur-
stipendium 2007.

13-14 Folk&Rock 2010 
Musikfestival i Folkets Park, Segmon.

14 Dans i Skruvstadparken 
Poptimisterna.

15 Loppis på Liljedals hembygdsgård
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Sedan mitten av maj bor 
världens, åtminstone media-
världens, tajtaste duo - Filip & 
Fredrik - här i kommunen. De ska 
spela in en tv-serie som handlar 
om att de hjälper Hans-Göran, 
59, Elin, 24, Nina, 41, och Stellan, 
33, att hitta lite sällskap. Vi 
passade på att fråga ut dem lite 
innan inspelningarna drog igång.

Berätta om er nya tv-serie som 
ska spelas in i Grums.  
  - Den heter “Lite sällskap” och 
kommer att sändas på Kanal 
5 i höst. Vi följer ett litet gäng 
ensamma människor från trakten 
som söker just lite sällskap, kan-
ske kärlek, kanske en kompis. 
Vår tanke är att detta ska bli 
överrumplande, roligt, gripande 
och – som vi brukar säga - 
“ljuvligt”.  
 
Är det en stor satsning?  
  - Visst fan är det det! Kanske inte 
lika bombastiskt som en live-show 
från New York, men vår ambition 
är att det här ska bli det bästa TV-
programmet som någonsin gjorts. 
Självklart.  
 
Hur kom ni på programidén?  
  - Vi satt på en buss klockan tre 
på natten och pratade om Beatles. 

Filip & Fredrik:  
  - Vi golvades av Borgviks skönhet

Det ena ledde till det andra och 
vips så flyttar vi till Grums. 
 
Och hur kom det sig att det blev 
Grums och Värmland?  
  - Vi har alltid varit oerhört 
svaga för Värmland i största 
allmänhet, och det finns något 
nästan mystiskt över Grums när 
man rullar genom skogarna och 
plötsligt möts av det här rykande 
superbruket mitt i ingenstans. 
Vi har passerat Gruvön otaliga 
gånger och alltid sagt att “någon 
gång måste vi göra TV här”.  
 
Vad har ni för bild av den här 
kommunen?  
  - Det är en bruksort, och det 

gillar vi, eftersom vi själva är från 
landet och med jämna mellanrum 
fekalvomerar på skitnödigheten i 
Stockholm. Annars vet vi inte så 
rasande mycket, mer än att det är 
god sås på kebabpizzan på Mickis.  
 
Hur känns det att flytta hit till 
Grums i två månader?  
  - Välbehövligt. 
 
Var kommer ni att hålla till?   
  - I Borgvik. Visst, en bit från 
bruket och så där, men vi golva-
des fan fullständigt av Borgviks 
skönhet. Nu har vi fått en strand-
tomt och letar som bäst efter en 
flytande bastu, för vi ska såklart 
maximera möjligheterna att 
stortrivas. Sextusen öl är också 
beställda till jordkällaren.  
 
Kommer ni att synas något ”ute 
på byn”?  
  - Det säger väl sig självt. Vi är 
inga TV4-människor som sitter och 
trycker med livvakter i skottsäkra 
burar.  
 
Slutligen, vad tycker ni att 
Grumsborna ska ha för 
förväntningar på tv-serien? 
  - Att Grums aldrig kommer att ha 
skildrats vackrare än så här. Och 
då gjorde ju även Zorn ett och 
annat försök.

Fredrik Wikingsson..

..och Filip Hammar.

•
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Jättestenskolans lag kom på 
andra plats i länet i Pythagoras 
Quest 2010. Det är en lagtävling 
i matematik för elever i åk 7-9.

Pythagoras Quest 2010 i 
Värmlands län               
      
1:a pris, 4 500 kr: 
Tegnérskolan, Säffle

2:a pris, 3 000 kr: 
Jättestenskolan, Grums

3:e pris, 1 500 kr: 
Hammarlunden, Hammarö

Följande åtta skollag hade kva-
lificerat sig till distriktsfinalen 
på Älvkullegymnasiet i mars: 

Centralskolan, Arvika 
Djurgårdsskolan, Kristinehamn 
Engelska skolan, Karlstad 
Hammarlunden, Hammarö 
Hultsbergsskolan, Karlstad 
Jättestenskolan, Grums 
Norrstrandsskolan, Karlstad 
Tegnérskolan, Säffle 
  
 
Grattis till våra duktiga 
elever!

I slutet av mars bjöd Nordea 
och Älvkullegymnasiet in de 
åtta bästa skolorna från kvali-
ficeringen till distriktsfinalen 
av Pythagoras Quest 2010. 
Totalt deltog 18 högstadieskolor 
med sammanlagt 737 tävlande 
elever.

Motivera och uppmuntra
Syftet med tävlingen är att 
popularisera ämnet matematik 
och inspirera och stimulera 
motiverade elever. Tävlingen 
låter högstadieelever komma i 
kontakt med gymnasieskolans 
studiemiljö och uppmuntrar 
matematikintresserade elever 
från hela Värmland att träffas 
och utmanas. 

Jättestenskolan länets näst bästa matematikhögstadium

•

Stimulera och uppmuntra
Det är Naturvårdsverket som 
har undersökt kommunernas 
friluftsutbud och sammanställt 
rankingen ”Sveriges Frilufts-
kommun 2010”. Sundsvalls 
kommun fick allra högst poäng 
och belönades med 50 000 kro-
nor till sitt friluftsarbete. 

För att få priset ska kommunen 
arbeta långsiktigt med frilufts-
liv. Friluftslivet bör genomföras 

och visas upp på sånt sätt att det 
blir enkelt för kommuninvånare 
att välja en aktiv fritidssyssel-
sättning utomhus. 

Resultatet baseras också på 
kommunernas planering för 
friluftsliv, information samt 
samarbete kring friluftsliv och 
aktiviteter. Syftet är att stimu-
lera och uppmuntra till ett aktivt 
arbete med friluftsliv för med-
borgarna. •

Värmlands 3:e bästa 
friluftskommun
Naturvårdsverket har utfört 
rankingen Sveriges frilufts-
kommun 2010. Grums hamnar 
på tredje plats i länet, efter 
Hammarö och Karlstad,  och 
plats 32 i riket.

Grums är Värmlands tredje 
bästa friluftskommun, efter 
Hammarö och Karlstad. Bland 
rikets samtliga kommuner (290 
stycken) hamnar vi på plats 32.

  - Det är jättekul att vi blir upp-
skattade för sånt som vi faktiskt 
har. Jag hoppas verkligen att 
alla kommuninvånare också ser 
och uppskattar det utbud som vi 
nu fått betyg på, säger kommun-
styrelsens ordförande Torbjörn 
Bood (s).

Kanotister på Värmeln. Foto: Bo Dahlgren
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Bussresorna körs inom Norden 
och ut i Europa i bekväma bus-
sar med täta pauser och över-
nattning längs vägen. 

  - Folk vill åka bekvämt och 
ha det bra och dessutom får 
vi nöjda resenärer när vi inte 
kör non-stop, säger Marcus. Vi 
lever på våra nöjda kunder, de 
är lojala.

De fyra egna bussarna är mo-
derna och har motorer som upp-
fyller de strängaste avgaskraven 
enligt gällande EU-normer.

Nya resmål tillkommer varje år. 
Holland är fullbokat och Tosca-
naresorna är populära, liksom 
bridgeresorna. Många resenärer 
väljer en aktiv semester med ex-
empelvis vandring eller cykling 
som anpassas efter gruppens 
önskemål. 

Familjeföretaget Gruppresor 
AB drivs av Marcus Gunnars-
son, hans syster och deras pappa 
Lennart. Företaget startades 
1985 och i år firar de alltså 
25-års jubileum. Från början 
hade man Grönbergsgatan som 
bas men numera finns konto-
ret i Stationslängan och eget 
bussgarage på industriområdet i 
Grums. Sedan ca sju år tillbaka 
har man även ett kontor i Karl-
stad, där många av kunderna 
finns. 

Gruppresor AB fyller 25!

affärsresa. I februari körde man 
50 bussar till samma destination 
för att presentera sina resor.

Gruppresor månar inte bara 
om samverkan inom den egna 
branschen, utan försöker alltid 
gynna lokala företag t. ex vid 
inköp av däck och kontorsvaror.
  
  - Det borde alla företagare 
göra, säger Marcus. Och andra 
också för den delen.

Idag har man elva 
heltidsanställda och 
en omsättning på 40-
45 miljoner kronor. 
Som länets största 
bussresearrangör får 
man hyra in bussbo-
lag, de fyra egna bus-
sarna räcker inte till. 
Nyligen åkte 22 bus-
sar till Ålandsfärjan 
när Handelskammaren 
arrangerade sin årliga 

•

Kompetenslyft för 
små företag

Handelskammaren har startat 
ett projekt som ska erbjuda 800 
värmländska företag utbildning 
inom försäljning, marknadsföring 
och projektledning, men även 
juridik, chefs- och ledarskap samt 
ekonomi/administration. Projektet 
heter Affärskraft Värmland. De fö-
retag som deltar får en utbildning 
per anställd och behöver endast 
betala 1 000 kronor för att utbilda 
alla medarbetare. Projektet gäller 
företag med upp till nio anställda 
och enda kravet är att företaget 
ska ha funnits i ett år. 

Mer information finns på:
www.affarskraftvarmland.se

Säljex AB arrangerade 
stor proffsmässa

Det familjeägda Grumsföretaget 
Säljex AB arrangerade den 22 
april en stor proffsmässa i Bille-
rudshallen. Branchfolk inom rör-
montage, el, gräv, snickeri,  plåt-
slageri, anläggning och ventilation 
kom från när och fjärran.

 Mycket folk fanns på plats redan 
när dörrarna slogs upp. Man hade 
lockat ett rekordstort antal utstäl-
lare, över 80 stycken, och 800 
föranmälda besökare. 

Säljex AB är ett grossistföretag i 
el- och vvs-branschen som levere-
rar över hela Sverige.

Topp-5 arbetsgivare

Grumsbornas fem största 
arbetsgivare: (feb. 2010):

1. Billerud AB - 34 %
2. Grums kommun - 29 %
3. Stora Enso Timber AB - 4 %
4. Värmlands läns landsting - 3 %
5. Wermlands Industriplåt AB - 1 %

Procentsiffran är andelen anställ-
da av det totala antalet anställda 
i kommunen. Även arbetsgivare i 
andra kommuner är medräknade.

Lokalt företagsklimat

Grums kommun åkte ned 22 pla-
ceringar till plats 212 i Svenskt Nä-
ringslivs ranking av lokalt företags-
klimat 2010. Den årliga rankingen 
baseras främst på företagarnas 
enkätsvar men också på statistik.

NÄRINGEN
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•

på gatorna och i Karlstads 
skatehall.

När denna tidning ges ut ska 
en skatepark finnas på plats i 
Grums nya centrumpark. På 
frågan hur det känns kommer 
svaret blixtsnabbt:

- Obeskrivligt! 
Många unga har inget 
att göra och de som åker 
skulle kanske ha slutat om 
de inte fått någonstans att 
vara, säger Daniel.

Möten hos Växtriket
Föreningen har i skrivande 
stund (april) redan cirka 25 
medlemmar i åldrarna 13-25 år. 
De flesta åker skateboard; några 
åker BMX. Sina möten har de i 
Växtrikets lokaler på Åsgatan 7. 
Framöver kommer de också att 
arrangera en del gemensamma 
aktiviteter.

Martin och Daniel vet att det 
finns fler än medlemmarna 
som delar intresset. Antagligen 
kommer även de att få upp 
ögonen för föreningen när man 
börjar samlas vid skateparken.

Sedan mars i år finns en skate- 
och BMX-förening i Grums, 
Freeriding Foundation. Den 
är egentligen inte begränsad 
till skate och BMX, utan även 
utövare av andra extremsporter 
som exempelvis inline- och 
snowboardåkning välkomnas. 

En livsstil
Man behöver inte nödvändigtvis 
åka själv, det går också bra 
att vara stödmedlem.Varken 
Martin Sörman eller Daniel 
Andersson i styrelsen är aktiva 
utövare numera, det har skador 
satt stopp för, men de brinner 
fortfarande intensivt för sporten.

- Det handlar om mer än 
en bräda med hjul eller en 
cykel. Det är en livsstil, 
säger Martin.

Trenden pekar uppåt
För drygt tio år sedan var 
intresset för skate jättestort 
bland Grums unga. Sedan 
dalade det, men nu pekar 
trenden uppåt igen. Killarna 
har drivit frågan om en skate-
park i många år samtidigt 
som brädorna har rullat ute 

Kontaktperson för
Freeriding Foundation:

Martin Sörman, ordförande
tel. 076-234 06 97
martin.sorman@gmail.com

Nystartad förening för extremsportare

FÖRENINGEN

Freeriding 
Foundation:
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Foto: Bo Dahlgren

Kommunen fungerar som 
flytvästdepå och har flytvästar 
för utlån. Det är ett samarbete 
med Svenska Livräddningssäll-
skapet.

Vi har flytvästar från viktklass 
5 kg upp till 90+ kg. Du lånar 
mot en depositionsavgift på 
100 kr per lånetillfälle. När du 
återlämnar dem i samma skick 
som vid utlånet och i inom den 
överenskomna lånetiden (max 
2 veckor) så får du tillbaka 
depositionen.

Bokar gör du hos kundtjänsten 
i kommunhuset, telefon 0555- 
420 67.

Utlån av flytvästar

På Jättestenskolan i Grums är 
arbete påbörjat med att ge både 
inomhus- och utomhusmiljön ett 
lyft. Inomhus blir det nya lokaler 
för hemkunskapsundervisning, 
nya toaletter och rastutrymme i 
korridoren samt en ny huvuden-
tré till skolan.

När det gäller utemiljön har 
eleverna fått göra en priorite-
ringslista med vad de vill ha. 
Det resulterade i att det till att 
börja med blir en innebandyplan, 
en del för skate, bänkar och en 
fotbollsplan med målburar. 

Jättesten renoveras

Åttaårige Benjamin Grimm som 
bor utanför Segmon kom tvåa i 
Stockholms filmfestival Junior 
2010 - kortfilmstävlingen ”1 mi-
nut film”, ålderskategorin 6-11 år. 

Sin kortfilm med titeln ”Över-
körd av kärlek” gjorde han ge-
nom att ta stillbilder på lego-
figurer för att sedan redigera 
till film och ljudsätta i dator. 
Den visades för 500 personer 
på Scandiabiografen i Stock-
holm.

När kommunalråd Torbjörn 
Bood besökte Benjamin och 
hans kamrater i klass 1 på 
Slottsbrons skola berättade 
han att han planerar en ny film 
som ska heta ”Sven Swedish”. 
Han tycker att det här har varit 
väldigt spännande. Vid besöket 
fick han ett stort grattis och en 
legobyggsats som tack för att 
han visat framfötterna och varit 
en bra ambassadör för Grums.

Gruppbostäderna Floravägen, 
Åsgatan och Åshammar har 
nu uppfyllt kraven i standar-
den Investors in People (IIP) 
för tredje gången! 

IIP bidrar till ett ledarskap 
som uppmuntrar medarbe-
tarna till ständigt lärande och 
utveckling, så att det blir en 
naturlig del av verksamheten. 

Standarden fokuserar på att 
man gör det man säger att 
man ska göra, inte på vad 
man säger att man ska göra. 
Mottot är: 
”Resultat....inte bara prat!”

Tredje certifieringen 
för gruppbostäderna

Benjamin från Segmon
tvåa i Sveriges största 
kortfilmstävling

Benjamin med sina klasskamrater som också gillar både lego och film.

Benjamin
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Slottsbrons skola mottog svenska eTwinningpriset 2010

I förra numret av Vårt Grums skrev vi om att Slottsbrons skola utsetts till vinnare av svenska eTwinningpriset 
2010. Onsdagen den 31 mars var det högtidlig prisutdelning på skolan. Internationella programkontorets gene-
raldirektör Ulf Melin delade ut diplom och prissumman på 20 000 kr till lärarna och eleverna. Med sig hade han 
också fina tårtor med deras klassfoton på. Han höll tal och det gjorde även blockchef Margareta Rudner och 
kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Bood. Per-Ove Johansson spelade trumpetfanfar. Grattis och hurra!

Vecka 34
Mån: Mexicanasoppa, frukt
Tis: Fisk a´la Kil, potatis, sås
Ons: Lasagne
Tors: Grillkorv, potatismos
Fre: Pannkaka, sylt

Vecka 35
Mån: Köttbullar, makaroner
Tis: Kokt fisk, dillsås
Ons: Högsbosoppa, bröd, pålägg
Tors: Kycklinggratäng, ris
Fre: Ugnsstekt kotlettrad, potatis, 
sås

Vecka 36
Mån: Pasta Carbonara
Tis: Pannbiff, potatis, sås
Ons: Korv Stroganoff, ris
Tors: Mariettes fiskgratäng, mos
Fre: Piroger, pizzasallad  

Vecka 37
Mån: Potatisbullar/blodpudding
Tis: Skeppartorsk, potatis, 
remouladsås
Ons: Köttfärssoppa, bröd
Tors: Biff Stroganoff, ris
Fre: Varm pastasallad m bogskinka

Vecka 38  
Mån: Ugnspannkaka, sylt
Tis: Dillstuvade fiskbullar, potatis
Ons: Köttfärssås, spaghetti
Tors: Stekt falukorv, mos
Fre: LOV

Vecka 39
Mån: Pasta med kebabsås
Tis: Stekt fisk, potatis, kall sås
Ons: Köttbullepytt, rödbetor
Tors: Schnitzel, ris, sås
Fre: Mexicanasoppa, ostsmörgås

Vecka 40
Mån: Lasagnettelåda
Tis: Köttfärslimpa, potatis, sås
Ons: Fiskgratäng m purjo o citron
Tors: Indisk falugryta, ris
Fre: Tacobuffé

Vecka 41  
Mån-fre: Förskolornas önskevecka

Vecka 42  
Mån: Kyckling, pasta, paprikasås
Tis: Ugnsstekt lax, potatis, sås
Ons: Pyttipanna, rödbetor
Tors: Kasslerlåda, ris
Fre: Köttkorv, mos

Skolmatsedel för v. 34-42         

Riv ur och spara!
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