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Torbjörn Bood (S)
Kommunstyrelsens ordförande

tills vi läggs till vår sista vila. 
Så lär det bli!

Antar jag…

Problemet med att skriva om något man själv inte har upplevt 
är att man får anta så mycket. Och är det något jag inte upp-
levt, än, så är det att vara ”äldre”. Det kommer, kan man hop-
pas, men än så blir det en ren gissningslek. Jag antar att inte 
alla över 65 år är lika. Ni tycker inte lika. Ni ser helt klart 
inte lika ut. Det var lättare när jag var liten. En ”tant” hade 
filtkappa, dassbrun väska och nån typ av hatt. En ”farbror” 
hade gabardinbyxor, träkäpp – och hatt! Hela min barndoms-
bild av äldre kan kopplas till hattar. Idag så ser det ju som 
bekant inte ut så. Fräsiga frisyrer, färger och kläder är norm för 
”äldre”. Men en del hattar ser jag fortfarande, men de är också 
av den fräsigare sorten.

Jag antar att alla inte vill kallas samma sak. ”Tant” och ”far-
bror” är väl ord som knappt används längre. ”Gôbbe” och 
”gumma” är lite känsligt, eller?  ”Pensionär” börjar också bli lite 
känsligt. Idag gäller ”Senior”, ”Plus 65”, ”Plus...nånting annat” 
eller ”yngre- och äldrepensionärer”. Det känns som om de som 
är mellan 65-75 år försöker distansera sig från ”de där som är 
gamla på riktigt” – dvs. ”80-plussare.” För att flörta med den 
förra gruppen så börjar marknadsföringsproffsen nyttja sig av 
ett nytt ord. ”Passionärer.” Definitionen är en ekonomiskt stark 
person som slutat arbeta, men som fortfarande kan och vill 
ränna omkring som vilken 30-åring som helst. 

Frågan är vad min generation kommer att vilja kalla sig? 
Vi pratar om generationen där var och varannan redan 
är tatuerad, piercad, skönhetsopererad, utseende- och 
åldersfixerad. En generation där alltför många, mig själv 
inräknad, har så svårt att se sig själva som vuxna – t. o.m. 
när vi fått egna barn. En kvalificerad gissning är att vi, 
lagstiftningsvägen, kräver att begreppet ”tonåring” används 
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Stort intresse för planerat trygghetsboende
Det finns en stor efterfrågan på 
tryggt boende för äldre i Grums. 
Förhoppningsvis kan byggstart 
ske under våren.

Kommunen har utrett möjlighe-
ten att skapa trygghetsbostäder 
för äldre. Det är ett samarbete 
mellan Grums Hyresbostäder AB 
och Statens Bostadsomvandling 
AB. Man började med att ta in 
intresseanmälningar och intresset 
visade sig vara stort. 42 av de per-
soner som intresseanmälde har nu 
gått vidare och ansökt om att få 
lägenhet i trygghetsboendet. 

  - Det är positivt om vi kan få till 
stånd den här typen av boende. 
Vi har förstått att det finns en stor 
efterfrågan av lägenheter med 
hög tillgänglighet, säger Annika 
Lomarker, kommunchef tillika VD 
för Grums Hyresbostäder AB.

Tryggt och miljövänligt
Fastigheten som är aktuell för om-
byggnation är Ekgatan 6 i Grums. 
38 hyreslägenheter ska byggas om 
till 39 lägenheter för kategoribo-
ende 70+. Huset ska rotrenoveras 
så att lägenheterna får nya kök 
och badrum som är tillgänglighets-
anpassade och hissar ska instal-
leras. 

Syftet är att skapa ett attraktivt 
och tryggt boende för hyresgäster 
i åldern 70+, där det bland annat 
kommer att finnas utrymmen för 
gemensamma aktiviteter. Avsik-
ten är att bygga ett hus med låga 
energi- och driftskostnader, för 
att kunna erbjuda ett boende som 
inte bara är tryggt utan också 
prisvärt och miljövänligt. För-
hoppningsvis kan byggstarten ske 
under våren.

Ovan ses en del av ritningen för entréplanet med gemensamma utymmen.
Ritning: Bergfjord & Ivarsson Arkitekter AB.

Trygghetsbostäder innebär:

• att någon av de som bor i lägen-
heten ska ha fyllt 70 år.

• att det finns gemensamma ut-
rymmen för olika aktiviteter.

• att personal finns tillgänglig för 
de boende några timmar varje 
dag.

• att lägenheterna är anpassade så 
att man kan bo kvar även om man 
får funktionsnedsättningar.
   

•
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•

En ny lag, Lagen om valfrihets-
system (LOV), trädde i kraft 
i januari 2009. Lagen ger 
kommuner ökade möjligheter 
att införa valfrihet inom social-
tjänsten.

Utreda möjligheten
Kommunerna har haft möjlighet 
att ansöka om stimulansmedel 
hos Socialstyrelsen för att utreda 
möjligheten till ett införande 
i respektive kommun. Grums 
kommun har ansökt och fått 
stimulansmedel till att utreda 
möjligheterna kring valfrihet för 
hemtjänstens omvårdnads- och 
serviceinsatser och delegerad 
hemsjukvård.

Rätt att välja
Lagen om valfrihetssystem (LOV) 
innebär att den enskilde (kunden) 
har rätt att välja vem han eller 
hon vill ska utföra de insatser som 
kommunen har beviljat. Det kan 
vara kommunen eller ett företag/
kooperativ.

Konkurrerar med kvalitet
Om Grums kommun beslutar sig 
för att införa LOV tas ett underlag 
fram som innehåller de krav 
som ställs både på kommunens 
egen hemtjänst och de företag/
kooperativ som är intresserade.
Kommunens ersättning till den 
som utför insatsen är densamma, 
det är kvaliteten som är konkur-
rensmedlet.

Om man inte väljer
Rätten till omval finns om man inte 
är nöjd med insatserna. För de 
kunder som inte vill eller kan välja 
kommer kommunen att fortsätta 
med insatserna som tidigare. 

Färdtjänst hos 
Värmlandstrafik

Sedan den 1 oktober 2010 skö-
ter Värmlandstrafik handlägg-
ningen av färdtjänst/riksfärd-
tjänst för alla länets kommuner 
utom Karlstad.

Frågor om färdtjänst?
Har du frågor om färdtjänst? Då 
kan du ringa Värmlandstrafik på 
0563-532 81 eller mejla dem: 
fardtjanst@varmlandstrafik.se. 
Telefontid är kl. 08.00-12.00, 
helgfri måndag-fredag.

Vill du beställa resa?
Om du har tillstånd och vill 
beställa en resa ringer du Värm-
landstrafiks beställningsnummer 
0771-32 32 00. Samtalet kostar 
en markering som lokalsamtal.

Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst innebär en resa 
utanför kommunens vanliga färd-
tjänstområde. För att kunna nyttja 
riksfärdtjänst behöver du göra 
en särskild ansökan. Kraven för 
att få tillstånd till riksfärdtjänst 
är högre än för färdtjänst. För in-
formation, ring Värmlandstrafiks 
färdtjänsthandläggare.

Telefon: 0563-532 81
Telefontid: kl. 08.00-12.00,
helgfri måndag-fredag.
www.varmlandstrafik.se

Kundval inom äldreomsorgen enligt 
LOV – Lagen om valfrihetssystem

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet

Äldreguiden
Äldreguiden är Socialstyrelsens webbplats där du kan jämföra 
äldreboenden och äldreomsorg. Den riktar sig främst till dig som 
är närstående eller äldre och ska välja äldreomsorg. I Äldreguiden 
redovisas fakta om verksamhetens kvalitet. Äldre och närståendes 
uppfattningar om äldreomsorgen kan du också se.

www.socialstyrelsen.se/aldreguiden
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Bad- & sporthallens utbud 
för seniorer

Vid sidan av det ordinarie utbudet finns 
följande aktiviteter som riktar sig till seniorer:

Fredagar kl. 13.00-14.00:
Konditions- och styrketräning
Träning för seniorer på konditionsmaskiner och 
styrkemaskiner i motionsrummet.

Fredagar kl. 14.00-16.00: 
Pensionärssim i simbassängen
När simturen är slut beger sig en del till bastun där 
de dricker kaffe, äter en och annan medhavd kaka, 
pratar och har det trevligt.

Vill du veta mer kan du kontakta bad- & sporthallen 
på tel. 0555-422 14 (reception) eller på
e-post: bad-sport@grums.se     

Grums biblioteks utbud 
för seniorer

Vid sidan av det ordinarie utbudet finns 
följande som kan vara lämpligt för seniorer:

Bokpaket hem
Är du äldre och tycker om att läsa böcker,
men har svårt att själv komma till biblioteket?
Genom vår BOKEN-KOMMER-verksamhet får du 
böcker hemlevererade gratis. 

Stor-stils böcker
Om Du har svårt att läsa vanlig text finns
STOR-STILS-BÖCKER, det vill säga böcker som är 
tryckta med extra stor stil.

Talböcker
För dig som är synskadad eller har svårt att läsa
av någon annan anledning finns böcker inlästa på
kassetter, CD-skivor eller i DAISY-format. DAISY-
talböcker kan läsas i dator eller i särskilda talboks-
spelare. Biblioteket har ett begränsat antal DAISY-
spelare som lånas ut gratis.

Vill du veta mer kan du kontakta 
biblioteket på tel. 0555-420 50 eller på
e-post: bibliotek.kultur@grums.se 
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Den 16 februari presen-
terades projekten ”Före-
byggande hembesök” och 
”Hemrehabilitering” på äldre- 
och handikappseminariet 
”Inspiration och guldkorn” i 
Örebro. Kompetenslyftet AB 
stod som arrangör. Här följer 
en kort sammanställning över 
vad som presenterades.
 
Förebyggande hembesök
2008-2009 genomfördes 
projektet ”Förebyggande 
hembesök” i Grums kommun. 
Projektet var finansierat av det 
statliga stimulansbidraget där 
regeringen bedömer att 
kvaliteten i vården och om-
sorgen om äldre kvinnor och 
män behöver höjas. Regeringen 
prioriterade insatser där före-
byggande arbete ingick.

Syftet med projektet var att:

•	 få förbättrad kunskap 
om vilka behov och 
önskemål det finns hos 
personer födda 1933 och 
tidigare, som inte har 
insatser från kommunen

•	 ge information och råd 
om säkerhet i vardagen 
och öka kunskapen om 
brandskydd.

•	 bidra till att förbättra 
äldres hälsa och minska 
vårdbehovet

•	 informera om vilka 
insatser kommunen har 
och på vilka grunder de 
kan fås.

Målgruppen var personer 
födda 1933 och tidigare, som 
inte hade hemtjänst eller 
hemsjukvårdsinsatser. 623 
personer erbjöds ett hembesök 
och 439 tackade ja.

Innan de förebyggande hem-
besöken startade inbjöds 
kommunens pensionärsföre-
ningar PRO och SPF till 
informationsträffar där säker-
hetsansvarig i kommunen 
informerade om säkerhet och 
brandskydd. Där presenterades 
även kommande hembesök.

Resultat som framkom i den 
uppföljande enkäten:

•	 Projektet har skapat 
en trygghet bland våra 
äldre, att de fått veta 
vilken hjälp som finns 
att få, hur man får kon-
takten och vart man 
vänder sig.

•	 Många har sett över sin 
säkerhet i bostaden.

•	 Hembesöken har gett en 
bild över hur våra äldre 
vill ha det, de efterfrågar 
bl. a fixartjänster och 
serviceboenden.

•	 Hembesöken har även 
gjort det möjligt att 
förtydliga kommunens 
insatser.

•	 Hembesöken gav möj-
lighet att informera om 
frivilligorganisationer 
och föreningar.

Hemrehabilitering
Hemrehabiliteringsprojektet 
bedrevs i två omgångar under 
2007 och 2009. I detta projekt 
samarbetade rehabpersonal 
och hemtjänst för att ta emot 
nya kunder vid hemgång från 
sjukhus eller korttidsavdelning.

Träna vardagssysslor
Den främsta målsättningen för 
Projekt Hemrehabilitering var 
att ge den äldre möjlighet att 
förebygga funktionsnedsättning 
eller till och med förbättra sin 
funktionsförmåga vid hemgång 
från sjukhus. 

Detta gjorde man genom att 
träna vardagssysslor i det egna 
hemmet utifrån kundens behov 
och egna målsättningar. Det 
kunde röra sig om att klara 
trappor, tillreda frukost, få på 
sig strumpor och skor eller 
kunna gå till affären.  

Viktigt att få tid
Det viktigaste för kunden 
tycktes vara att få tid att 
prova sin förmåga utan stress. 
I vissa fall kompletterades 
vardagsrehabiliteringen med 
mer specifik träning av exem-
pelvis balans eller styrka. 
En del kunder klarade sig helt 
självständigt efter avslutad 
hemrehabilitering, andra 
behövde någon form av 
hemtjänstinsats. 

En slutsats efter avslutat projekt 
var att hemrehabilitering passar 
för vissa, men att man inte 
kan tillgodose mer omfattande 
behov av tillsyn eller 
omvårdnad.

Projekt om förebyggande hembesök 
och hemrehabilitering genomförda

•
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Holländare ska lockas hit

Grums kommun deltog i Skandi-
naviska Dagar med emigrantmässa i 
Utrecht, Holland den 20-23 januari 
2011. Även andra kommuner från Sve-
rige (10 st), Norge och Danmark fanns 
på plats. För de svenska kommu-
nerna är det ett treårigt projekt inom 
Statens Bostadsomvandling (SBO), 
med syfte att locka hit holländare 
som vill flytta till ett mer glesbefolkat 
land. Mässan var mycket välbesökt 
med 2 400 besökare och det knöts 
många värdefulla kontakter.

Foto: Truus de Groot/Grums kommun.
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Fia Kruse ritar en kärleksteckning.

Victoria och Mona demonstrerar den kvinnliga 
anatomin med hjälp av läraren Anna-Karin.

Eleverna dansar Zumba i uppehållsrummet.

På Alla hjärtans dag den 14 februari hade 
Jättestenskolan en heldag i kärlekens tecken. 
Eleverna fick rita kärleksteckningar som sedan 
ställdes ut i skolans bibliotek, i prispotten 
fanns biobiljetter. Några elever visade upp 
Zumbadans i uppehållsrummet och de som 
ville prova på fick vara med. 

I skolmatsalen bjöds eleverna på en kärleks-
meny, kuratorn hade öppet hus för ”kärleks-
snack” och ungdomsmottagningen fanns på 
plats i cafeterian. Barnmorskor och RFSL 
besökte klasserna för att informera och svara 
på frågor om kärlek och sex.

Tre diplom till Grums som 
miljöfordonskommun

”Årets Miljöfordonskommun” är 
ett pris som delas ut av Miljöfor-
donSyd och InfoTorg sedan 2010. 
Det baseras på åtta miljöparame-
trar i granskningen Miljöfordons-
diagnos 2010. Diplom delas ut till 
alla kommuner som placerat sig på 
topp-10 i någon av kategorierna.
Grums är en av de kommuner som 
hamnar på topp-10 i tre av åtta ka-
tegorier. Det gäller krocksäkerhet, 
förbättring av energieffektivitet 
och förbättring av andel miljöbilar.

Ny webbadress: erad.se

Energirådgivningens hemsida har 
fått en ny webbadress: 
www.erad.se Där hittar du energi-
rådgivarnas favoritsidor som 
länkar. Du kan också finna nyheter 
och kontaktinformation.

Är du villaägare, företagare eller 
bara intresserad av att få svar på 
dina frågor om energi? Kanske 
undrar du vilket som är det bil-
ligaste elabonnemanget eller vem 
du ska anlita för att byta varm-
luftspump? Energirådgivningen 
har svar på det mesta.

En dag i kärlekens tecken

•

Lördagsöppet på avfalls-
stationen under våren

Under våren kommer det att vara 
lördagsöppet på Karlbergs avfalls-
station vid ett flertal tillfällen.
Dessa lördagar är det öppet 
mellan klockan 08.00-13.00:

19 mars
9 april
14 maj
28 maj

Obs! Sortera grovavfallet hemma 
för en snabbare hantering.

Y
Y
Y
YY
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Sedan den 1 mars i år finns det ett så 
kallat HVB-hem på Hotellgatan 22 i 
Grums. HVB står för ”hem för vård 
och boende”. Kommunen har gjort en 
överenskommelse med Migrations-
verket om 14 platser för ensamkom-
mande barn som är asylsökande. Den 
gäller i två år och efter ett år sker en 
utvärdering.

Ingå i samhället
Det handlar om barn i åldrarna 13-17 
år. Varje barn har en god man tills 
dess att han/hon eventuellt får per-
manent uppehållstillstånd, då utses 
istället en särskild förordnad vård-
nadshavare. Varje barn har också en 
egen kontaktperson som utsetts bland 
personalen.
  - De kommer inte att lämnas ”vind 
för våg”, säger behandlingsassisten-
ten Gabriella.

Barnen ska ingå i samhället som alla 
andra; gå i skolan och delta i aktivi-
teter. Personalen tycker också att det 
är viktigt att de får uppleva våra fina 
naturområden.

Bemanning dygnet runt
Hemmet är bemannat med personal 
dygnet runt. Förutom en samord-
nare/föreståndare finns tio stycken 
behandlingsassistenter som går på ett 
rullande schema. De har bred erfa-
renhet av ungdomar och tre av dem 
har arbetat med just ensamkomman-
de barn tidigare. Dessutom är de den 
mest jämställda arbetsgruppen bland 
kommunens verksamheter, med fem 
kvinnor och fem män.

Den 28 februari hade man Öppet 
hus för alla som ville se lokalen och 
träffa personalen.
 

HVB-hem för ensam-
kommande barn öppnat

Fr. vä: Gabriella och Eva i ett av boendeutrymmena.

Fr. vä: Johannes och Peter i vardagsrummet.

Fr. vä: Sara och Frida i aktivitetsrummet.•
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nadsåtgärderna och vem som ska 
vara kontrollansvarig.

Enligt nya PBL kommer bygglov 
att kunna vinna laga kraft om 
delgivningen till sökanden/bygg-
herren och berörda sakägare gått 
till på rätt sätt. Efter att bygglov 
beviljats får inte byggherren 
påbörja byggarbetena innan ett 
startbesked meddelats. 

Den kontrollansvarige ska med 
byggherren upprätta ett förslag till 
kontrollplan, som ska inlämnas till 
kommunen. Den kontrollansvarige 
ska se till att kontrollplanen följs 
på byggarbetsplatsen samt att 
nödvändiga kontroller utförs. 

Ansvaret har utökats jämfört 
med nuvarande lagstiftning, bland 
annat ska mer dokumenteras och 
en utvärdering av byggarbetena 
ska skrivas av kontrollansvarig 
inför slutsamrådet vid byggets 
färdigställande. Den kontrollan-
svarige kommer inte att få vara 
kopplad till entreprenören. 

Om allt gått rätt till i byggpro-
cessen och ingenting finns att 
anmärka på, samt om kontroll-
planen är ifylld och alla intyg är 
inlämnade, så kan kommunen 
avsluta ärendet och utfärda 
ett slutbesked. Efter detta får 
byggnaden tas i bruk.

En ny Plan- och bygglag 
(2010:900) träder i kraft 
den 2 maj 2011. Skillnaderna 
gentemot nuvarande PBL är 
många. 

De tekniska egenskapskraven 
på byggnadsverk som sedan 
1994 legat i en separat lag, 
BVL (1994:847), införs i nya 
PBL. Begrepp och betydelser 
ändras i den nya PBL, och 
ny kapitelindelning och nya 
bestämmelser införs. Begreppet 
bygganmälan försvinner, men en 
teknisk prövning av byggnads-
förslaget görs även i nya PBL. 

Efter beviljat bygglov får inte 
byggarbetena påbörjas förrän ett 
startbesked meddelats sökanden. 
Startbeskedet, som är en del 
av den tekniska prövningen, 
meddelas när nödvändig teknisk 
dokumentation är inlämnad. 

De ansökningar som inkommer 
innan 2 maj 2011 hanteras enligt 
nuvarande lagstiftning, Plan- och 
bygglag (1987:10). 

Med nya PBL ska även bygg-
nadens och tomtens tillgäng-
lighet prövas redan i bygg-
lovet. I bygglovet anges om 
kontrollansvarig krävs för bygg-

Ny Plan- och bygglag (PBL) från 2 maj

Foto: Agnetha Tillnert/Bildarkivet

•

Migrationsverket 
reder ut begreppen:

Asylsökande 
En utländsk medborgare som 
tagit sig till Sverige och begärt 
skydd mot förföljelse, men som 
ännu inte fått sin ansökan slutligt 
prövad av Migrationsverket och/
eller migrationsdomstol. 

Ensamkommande barn 
Asylsökande barn eller ungdo-
mar under 18 år som kommer till 
Sverige utan legal vårdnads-
havare.

Flykting 
Utlänning som har sökt asyl och 
fått tillstånd att som flykting 
bosätta sig i Sverige.

God man
En person som ska ta tillvara ett 
barns intressen om föräldrarna 
själva inte kan göra det. Utses av 
kommunen.

Kvotflykting 
Utländsk medborgare som 
före resan till Sverige fått 
uppehållstillstånd inom den 
flyktingkvot som regeringen 
fastställt. Resan hit organiseras 
och betalas av Migrationsverket.
 

Skyddsbehövande 
Enligt svensk lag kan även andra 
personer än de som är flyktingar 
enligt FN:s flyktingkonvention 
behöva skydd och de kan därför 
få uppehållstillstånd i Sverige.  

Statslös person 
Person som inte är medborgare i 
något land.

Utlänning 
En utlänning är enligt utlännings-
lagen en person som inte är 
svensk medborgare.



12  VÅRT GRUMS  Mars 2011

•

NÄRINGEN

•

Inger Bernardsson och 
hennes man köpte Sveaplan 
2004 och har för tillfället inga 
fler företag. Affärsidén är att 
arbeta med 55 plus-boende 
och ha nöjda hyresgäster. 
Den enda anställde är en 
vaktmästare på deltid. 
Företaget har 47 lägenheter 
för personer med funktions-
hinder och pensionärer. 

Posten, frisör, tandläkare, sjukgymnast, 
akupunktur, kommunal verksamhet 
(dagcenter, tvätt m.m.), Leader Närheten, 
Pappers 96, Grums Vålbergs-Nytt, 
Lions, Bondenära Värmland, Arbetsför-
medlingen, KPMG, Fonus, Röda korset, 
Dataservice och HSO (handikapporgani-
sationer i samverkan). Just nu håller 
dessutom Apoteket på att etablera sig 
och öppnar under våren 2011.
 
Inger tycker att ett gott samarbete 
både med kommunen och andra lokala 
företagare är viktigt. Hon är med i 
Grumsföretagarna och nätverket 
Julianorna och var en av de företagare 
som deltog i kommunens och Grums-
företagarnas gemensamma monter vid 
Bo & Leva-mässan i februari. Fördelarna 
med att vara företagare är enligt henne 
möjligheten att få styra själv och att 
arbetstiden är flexibel. Nackdelen kanske 
är att aldrig vara ”riktigt” ledig.
 
Hennes framtidsplan är att vara den 
hyresvärd man helst vill bo hos och att ha 
tid att bjuda på sig själv genom olika små 
arrangemang för hyresgästerna, som t. ex 
julbord, någon liten resa kanske och då 
och då en fikastund med gott bröd till.
 

  - Tanken är att man ska 
kunna bo här och veta att det 
är lugnt och att det finns ett 
umgänge med andra i samma 
ålder, t. ex ute på gården 
under sommartid, säger Inger.

Företaget hyr också ut ett 
20-tal lokaler till en bra 
mix av hyresgäster som 
erbjuder service som t. ex 

Sveaplan Fastigheter AB inriktar sig på 55+

Energirådgivningen i Forshaga, 
Grums, Kil och Munkfors har gjort 
en broschyr, ”Lönsamma åtgärder 
i företag”, som riktar sig till små 
och medelstora företag. Den ska 
ge inspiration och uppmana till en-
ergieffektivisering och nu ska den 
även användas av Energikontor 
Värmland.
 
Fyra företag från de kommuner 
där Energirådgivningen verkar 
deltar i broschyren: Far Inn 62 
i Munkfors, Forshaga Svets och 
smide i Forshaga, Ica Klingan i 
Grums och Wenmec i Kil.
 
Under 2009 gjordes energibesikt-
ningar av de aktuella företagen. 

företagen. Och så vill vi ju också 
visa företagen att energirådgiv-
ningen finns och vad vi kan göra 
för att hjälpa till, säger energi- och 
klimatrådgivare Anna Jansson.

Broschyren kan man få gratis via 
tel. 0554-194 14 eller e-post
anna.jansson@kil.se 

Den finns också på www.erad.se

I broschyren förklaras kortfattat 
vilka problem som kunde upp-
täckas och även vilka åtgärder 
som företaget, och miljön, skulle 
vinna på. Efter besiktningen har 
företagen redan hunnit göra vissa 
förändringar, men i broschyren 
är syftet att använda olika typer 
av företag som exempel på hur 
vinster kan göras genom energi-
effektivisering.

  - Vi vill väcka intresset för energi-
effektivisering i lokala företag. 
Broschyren ska visa att det finns 
potential att minska företagets 
energikostnader och miljöpåver-
kan, men också öppna för en ökad 
dialog om energi mellan de lokala 

Broschyr om energieffektivisering i små och 
medelstora företag
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FÖRENINGEN

Förkortningen HSO står för Han-
dikapporganisationernas samar-
betsorganisation. Föreningen är 
en paraplyorganisation för följan-
de föreningar: Hjärt-Lungsjukas 
förening, Reumatikerföreningen, 
Hörselföreningen, Synskadades 
förening, Astma-Allergiföreningen 
samt Föreningen för utvecklings-
störda barn, ungdomar och vuxna. 
HSO i Grums har cirka 350 med-

lemmar. Varannan söndag äts en 
gemensam måltid i föreningens 
lokal. Alla medlemmar är väl-
komna (föranmälan krävs, max 25 
personer) men cirka 80 procent 
av de som deltar är från Hjärt-
Lungsjukas förening. Det är en 
väldigt bra social aktivitet. Varan-
nan lördag träffas man och dricker 
kaffe. Det är mycket gemenskap 
och många stannar i 4-5 timmar. 

Tre gånger om året anordnar man 
också Ålandsresor tillsammans 
med HSO Karlstad.

Annat som man gör gemensamt är 
att anordna tombolor och loppisar 
för att samla in pengar till fören-
ingen. Tidigare när föreningens 
ekonomi tillät brukade man också 
arrangera föreläsningar och un-
derhållning. Det är ett problem för 
föreningen att man måste lägga 
energi på att jaga pengar, enligt 
ordföranden Bosse Tegestam.

Något föreningen vill betona är att 
man har nytta av att vara med-
lem även om man inte går på alla 
möten. Dessutom bidrar man till 
forskningen.  

Kontaktpersoner:
Bosse Tegestam, ordf. 
tel. o555-308 11, 070-286 40 80
Lennart Nordin, tel. 076-165 76 95

•

Stor gemenskap hos HSO

Matmässan
Torsdagen den 7 april kl. 12-19
på Åsfjärdens utbildningscenter

5-års jubilerande 
Välkommen till den

I år firar matmässan 5-års jubileum. 
Det bjuds som vanligt på ett stort antal 
utställare som presenterar olika livsmedel. 
Du kan också höra intressanta föreläsare, 
provsmaka och handla till mässpriser.

Nedre Villagatan 36, Grums
Telefon 0555-422 33

Foto: Agnetha Tillnert/Bildarkivet



14  VÅRT GRUMS  Mars 2011

Enligt de stadgar som gäller för 
stiftelsen kan stipendier sökas av 
personer som under sin grundsko-
letid och/eller gymnasietid varit 
bosatta i Grums, men även av 
andra. Vid beslut om bidrag äger 
de förra företräde. 

Syftet med stipendet är att främja 
ungdomars utbildning genom 
att lämna bidrag till behövande 
studerande för universitetsstudier 
eller annan högre utbildning.  

Totalt inkom 86 ansökningar. 
Många av dessa var inte kom-
pletta, till exempel saknades betyg 
som styrker Grumsanknytning 
och/eller intyg/betyg om inlästa 
poäng.

Stipendiekommittén betalade 
ut 211 000 kronor, fördelat på 
följande 24 personer:

2 års utbildning: 7 000 kr
Gabriel Spännar
Simon Andersson
Martin Hagberg

3 års utbildning: 9 000 kr
Helena Vestlund 
Magnus Hagberg

Utdelning av stipendier ur Signe och Carl-
Gustaf Widéns stiftelse

Ulrika Henningsson 
Lisa Malmgren
Caroline Andrén 
Alexander Back
Linda Ottosson              
Josefin Wallin
Anna Rönngren              
Sandra Lindfors
Jörgen Svantesson 
Fredrik Andersson

3,5 års utbildning: 10 000 kr
Petra Henningsson 
Fredrik Johansson
Mattias Nielsen              
Jenni Larsson
Sandra Larsson

4 års utbildning: 11 000 kr
Irma Tekac
Josefin Malmgren

Tidigare erhållit stipendium 
(2007):  5 000 kr
Lovisa Smedberg
Carin Olsson

På bild ovan ses de stipendiater 
som deltog vid middagen/utdel-
ningsceremonin.

Foto: Elvy Hansson

Utlottning av ”Arctic”

I förra numret av Vårt Grums 
lottade vi ut fem signerade 
exemplar av I’m Kingfishers 
album ”Arctic”. Vinnare blev:

Kerstin Andersson, Klässbol
Elsie-Marie Englund, Grums
Bitte och Lars Magnusson, 
Grums
Carl-Erik Carlsson, Segmon
Anita Andersson, Grums

Femteklassare på 
Södra skolan länsbäst i 
Kapsyljakten

Klass 5A på Södra skolan i 
Grums lyckades bra i tävlingen 
Kapsyljakten 2010. De samlade 
in hela 1 300 kilo kapsyler; en 
framgång för både dem och 
miljön! Kapsylerna återvinns 
och blir armeringsjärn och järn-
vägsräls.

Klassen placerade sig som fyra 
i riket bland 175 klasser och 
var överlägset bäst i Värmland. 
Totalt samlades det in 27 ton 
kapsyler i tävlingen. Den riks-
segrande klassen i Skåne hade 
samlat in 2 060 kilo. 

Vinstsumman för bästa klass 
länsvis är 5 000 kronor. Hälften 
av summan går till klasskassan 
och hälften skänks till miljövård 
(djur eller natur). Dessutom 
firade man med en stor ”kapsyl-
tårta”. 



Vecka 10
Mån-fre: Önskevecka

Vecka 11
Mån: Gulaschgryta, ris
Tis: Studiedag
Ons: Högsbosoppa, smörgås
Tors: Moussaka
Fre: Köttkorv, potatismos

Vecka 12
Mån: Tacorullar, sötsur sås, ris
Tis: Pannbiff, potatis, sås
Ons: Vegetarisk lasagne
Tors: Fiskgratäng, potatismos
Fre: Piroger, pizzasallad

Vecka 13
Mån: Raggmunk, sylt
Tis: Skeppartorsk, potatis,  
remouladsås
Ons: Köttbullar, makaroner
Tors: Kyckling, ris, currysås
Fre: Tacosoppa, mjukt bröd

Vecka 14
Mån: Pasta, skinksås
Tis: Fiskbullar hummersås, potatis
Ons: Chili con carne, ris
Tors: Falukorv, potatismos
Fre: Nachos, kebab, creme fraiche

Vecka 15
Mån-fre: Specialvecka

Vecka 16
Mån: Kycklinglåda, ris
Tis: Kokt fisk, potatis, sås
Ons: Påsklunch
Tors: Meny á la Kajsa Varg
Fre: Påsklov

Vecka 17
Påsklov

Vecka 18
Mån: Lasagnettlåda m. bogskinka
Tis: Fiskgratäng á la Kil, potatis
Ons: Köttfärslåda, ris, sås
Tors: Grillkorv, potatismos
Fre: Ugnspannkaka, sylt

Vecka 19
Mån: Gulaschgryta, ris
Tis: Fiskgratäng m. purjo, potatis   
Ons: Högsbosoppa, mjukt bröd
Tors: Kassler, ris, ostsås
Fre: Wok, kyckling

Vecka 20
Mån: Korvgryta, ris
Tis: Fiskrätt, potatis, sås

Skolmatsedel för v. 10 - 22        

Klipp ur och spara!

Med reservation för ev. ändringar

Ons: Pastagratäng m. skinka, 
tomat och fetaost
Tors: Grekisk färsbiff , potatismos
Fre: Lov

Vecka 21
Mån: Potatisbullar, blodpudding, 
lingonsylt
Tis: Skeppartorsk, potatis, 
remouladsås
Ons: Vegetarisk pytt i panna
Tors: Köttfärssås, spagetti
Fre: Thaisoppa, mjukt bröd

Vecka 22
Mån: Lasagne
Tis: Dillstuvade fiskbullar, potatis
Ons: Meny á la Kajsa Varg
Tors: Kristi Himmelsfärds dag
Fre: Lov
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Evenemang mars-maj 22 Påskfirande för barnfamiljer, 
Pris till bästa påskkärring. Liljedals 
hembygdsgård, kl 15.00.
 
30 Stefan Molang trubadur, 
Segmons Folkets Hus. Info: 0555-
913 02, 912 68.

Maj

19 Visst ska våren komma, Grums 
kyrka, kl 19.00.
 
27-29 Grums konstförening våren 
2011, ”Blommor och blad”.

 

 27 Maria sånger, med Värmskogs-
kören och Exaudi., Värmskogs 
kyrka, kl. 16.00.
 
27 Musikgudstjänst med Grums 
kyrkokör. Solbergskyrkan, kl. 11.00.

April

2-17 Utställning hos Grums 
konstförening, Veronica Odén, 
Åmål. 
 
8 Göran Samuelsson, Segmons 
Folkets Hus.

 

Mars

5-30 Utställning hos Grums 
konstförening, Natalie Johansson, 
Stockholm.

12 Friteatern Dalarna, Segmons 
Folkets Hus. 
 
12 Musikalpotpurri, musik och 
sång ur kända musikaler. Eds 
kyrka, kl. 17.00. 

 17 Varannan psalmernas med 
Wainioz. Eds kyrka, kl. 19.00.



Serien ”GRUMS” av Andreas Knutsson  •  www.apkonst.se 

www.grums.se


