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Tänk om fler 
föräldrar hjälptes 
åt att sätta 
gemensamma 
gränser kring 
alkohol.
På tänkom.nu får du fakta och tips 
om tonåringar och alkohol.

Statens folkhälsoinstitut i samarbete med 

www.grums.se

Enligt undersökningen Ung i Värmland 2011 har 20,5 
procent av alla flickor och pojkar i årskurs 9 i Grums 
druckit starköl, vin eller sprit minst en gång i månaden 
under läsåret.

* Skolelevers drogvanor 2011, CAN (12 % av eleverna i åk 9 och 30 % av eleverna i gy 2 anger att föräldrar är en källa till alkohol).
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Stilla natt eller fullt snöröj?
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Torbjörn Bood (S)
Kommunstyrelsens ordförande

När detta nummer av Vårt Grums landar i din postlåda har vi trätt in 
i adventstider. Tider av ytterligheter. Tider av ren stillhet och tider 
av fullskalig panik. Dels den julstress som klappjakt, pyntande och 
matlagning skapar hos de flesta av oss. Dels den stillhet och ro vi 
siktar på att uppnå under helgerna. Ibland blir det mer av det ena 
än det andra, kan man nog säga.

Den snö vi väntar på skapar också en visst mått av ambivalens. 
För visst är det vackert med ett stilla snöfall? Visst är det en hjälp i 
mörkret med det ljus som snön för med sig? Visst är det glädjande 
med barns, eller barnbarns, lycka över snö att bygga slott i, att rulla 
runt i och att kasta på varandra? Och visst är det ett elände med all 
denna snö som måste skottas runt för att man ska kunna ta sig fram 
under någorlunda säkra former? Och ett gissel att se snöplogen 
komma en timme efter att man skottat garageuppfarten ren?

Ofta tenderar vi människor att fästa en onödigt stor vikt vid de 
negativa delar som ett liv med förändringar innebär. Något att tänka 
på när man står där med snöskoveln och avundsjukt funderar över 
björnarnas överlägsna livslösning på problemet med att bo i ett 
klimat med stora skiften. Oavsett vilken av ovanstående inställningar 
du mest bekänner dig till, så kvarstår en basal sanning. I det stora 
hela så är de bekymmer man känner över förändringar små i 
jämförelse med mycket annat som händer i vår värld. 

För när det kommer till kritan så inser merparten av oss att vi har 
det rätt bra.  Bara Kalle Ankas kompis Benjamin Syrsa sjungit klart 
”Ser du stjärnan…” och klapparna blivit utdelade. Det är i det läget 
och i den stämningen vi kanske borde tänka på dem som inte har 
det fullt så bra. För de finns. De behöver säkerligen någon som 
tänker på dem också. Och inte bara den dag vi firar födelseminnet 
av en snickarson som spikades upp på ett kors för att han förde 
fram tanken att vi ska behandla andra som vi vill bli behandlade 
själva…

Tillönskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 
– mitt i den konstanta förändring 
som livet trots allt är.
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På återvinningsstationen ska du lämna alla dina förpackningar, 
returpapper och tidningar så återvinns dom och blir till nya 
produkter. Återvinningsstationen sköts av Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, FTI. De tar hand om både tömning av de 
olika behållarna och städning av platsen. 

Om det är det fullt i behållarna på återvinningsstationen eller 
om det är skräpigt runt omkring kan du ringa FTI på telefon
0200-88 03 11. Mer information finns på www.ftiab.se

 
Varför ska jag sortera mina förpackningar?
 
Återvinning av förpackningar och tidningar är miljömässigt bra, det 
sparar både energi och material. Alternativet till återvinning är att vi 
fortsätter att förbruka resurser och sedan bara slänger allt i soporna. 
Det finns en lag om producentansvar för både förpackningar och 
tidningar som omfattar alla medborgare och företag.

Lagen syftar till att vi alla ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart 
samhälle genom att källsortera förpackningar och tidningar.

Här finns återvinningsstationer i Grums kommun:

•	 Björknäsgatan/Ljunggatan, Grums
•	 Grums centrum, vid järnvägsstationen
•	 Parkeringen ICA Orrby, Grums 
•	 Åsgatan, Grums 
•	 Centrum, Segmon
•	 Torget, Slottsbron
•	 Liljenäs, Värmskog

Sortera mera!

Allt blandas väl ändå 
ihop och hamnar på 
tippen?

Entreprenörerna som tömmer 
behållarna får sin ersättning för 
arbetet när de levererar rent 
och sorterat material. Om de 
blandar ihop materialet tas det 
inte emot och entreprenören 
måste då lämna ifrån sig det till 
förbränning eller deponi — vilket 
de måste betala för. 

Dessutom måste förpackning-
arna och tidningarna enligt lag 
återvinnas och verksamheten 
granskas kontinuerligt av bland 
annat Naturvårdsverket.

Foto: FTI
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Så här sorterar du:

Plastförpackningar - mjuka och hårda 
Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, 
innerpåsar i t. ex müslipaket, frigolit, burkar, dunkar, flaskor, små hinkar 
(t. ex för sylt).

Tidningar/returpapper 
Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger, broschyrer, 
skriv/ritpapper.

Metallförpackningar 
Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, 
aluminiumfolie och formar, urskrapade målarburkar.

Glasförpackningar 
Flaskor och burkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget.  
Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig.
 

Pappersförpackningar 
Cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, bärkassar, 
presentpapper, wellådor till TV, stereo, möbler med mera.
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Söndagen den 9 december byter Värmlands-trafik 
sina tidtabeller för alla bussar och tåg i länet. För 
Grums innebär det inga stora förändringar den här 
gången. 

En nyhet är att SJ:s Vänertåg som går sträckan 
Karlstad – Göteborg nu får fler turer, från fem 
dubbelturer varje vardag till sju. Värmlandstrafiks 
periodkort för länet gäller ombord på det tåget. 

Läs mer på www.varmlandstrafik.se

Nya tidtabeller för Värmlands-
trafik från 9 december

Foto: Daniel Dahlgren

Grums miljödiplomerade före-
tag besökte RAMP12
Våra miljödiplomerade företag med (fr. vänster) 
Catarina Gustafsson från Tores El och Maskinservice, 
Birgitta Lindholm från Industri Mekano, Ylva Zaring 
från Grums Rör och Fredrik Emsevik från Industri 
Mekano besökte den 25 oktober RAMP 2012 för 
att inspireras av nya ideér och innovationer. Bland 
annat bjöds det på ett flertal miljötekniska föreläs-
ningar kring ämnet miljökapitalism, hur man kan tjäna 
pengar på att lösa klimat- och miljöproblem. 

Maria Oja

Den 30 oktober besökte Värmlands landshövding 
Kenneth Johansson Grums kommun. Först ut var 
företagsbesök hos Triton Valsteknik och Wipab. Där-
efter välkomnades han till familjecentralen Växtriket 
som då hade ett femtontal småttingar i sitt babycafé. 
På bild ovan leker han tittut med Astrid Rönning, 1 år. 
Då landshövdingen har ett särskilt intresse för sociala 
frågor besökte han också arbetscentrum och det nya 
trygghetsboendet i Grums.

Landshövding kom på besök

Foto: Maria OjaMaria Oja är ny samordnare 
för avfall och miljö
Sedan några månader har Grums kommun en ny 
samordnare för avfall och miljö, Maria Oja. Hon har 
tidigare arbetat på Karlstads Energi, som miljösam-
ordnare på Kils Energi och Kils Avfallshantering och 
projektledare med ansvar för renhållning med mera. 
Maria tycker att det är viktigt att vi ser avfall som en 
resurs. Du når henne på telefon 0555-421 36.
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Du måste beställa resan senast en 

i hela länet med färdtjänst.

varje zon du reser in i.

du resa med 

minst tio minuter före avgångstid.

per resa. Om du gör en anslutnings-
resa till servicelinjen med taxi 

Egenavgifter för resa med vanlig 

0771-32 32 00



Färdtjänst är dock inget du kan 

medicinska möjligheter personen 

FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESA

Så funkar 
det och så 
beställer du 

INFORMATION FRÅN VÄRMLANDSTRAFIK



Verksamhet Gata arbetar hårt för 
att Grums kommun ska upplevas 
som välskött, attraktiv och säker. 
Vi vill också ge dig och dina barn 
tillfälle till rekreation och lek. 
Drift, underhåll och utveckling 
av kommunens gator och vägar, 
VA-nät, parker och grönområden 
är en viktig service för alla. Inom 
dessa verksamhetsområden ingår 
även GCM-vägar, gatubelysning, 
parkeringar, vinterväghållning 
och ansvar för tätortsnära 
strövområden.

Orrbygatan
Ombyggnationen av Orrbygatan 
i Grums har pågått för fullt. Ett 
uppehåll kommer göras under 
vinterhalvåret och startar igen 
till våren. De flesta VA-arbeten 
kommer att hinna färdigställas. 
Den nya GC-vägen kommer 
inte bli klar före vintern då 
kantsten och kompletterande 
asfaltsbeläggning blivit försenad 
då upphandlingen överklagades. 
Framkomligheten är något 
begränsad då vägbredden inte är 
färdigställd.

VA-arbeten
När vi nu ser tillbaka på året så 
har det varit ganska gynnsamt 
när det gäller antal vatten-
läckor, vilket beror till stor del 
på verksamhetspersonalens 
underhållsarbete.

byta trasiga lampor fyra gånger 
per år. Vid dessa tillfällen kommer 
gatubelysningen att vara tänd 
dagtid. Kommunen sparar energi 
bland annat genom att tillämpa 
nattsläckning och att byta till 
lågenergilampor. Totalt används 
cirka 950 000 KWh/år för 
gatubelysning.

Felanmäla belysning 
Ibland blir det fel på belysningen, 
då behöver vi din hjälp. Du kan 
ringa för att anmäla fel som berör 
gatubelysningen i kommunen, de 
åtgärdas då vid nästkommande 
översyn eller så snart det är 
möjligt om det är av akut art.
Du ringer då till oss via växel 
0555-420 00, eller till Ewa 
Lundqvist på telefon 0555-421 31 
så rapporterar vi in din anmälan 
till Infratek. Uppge var felet är 
någonstans (gatuadress eller 
fastighetsbeteckning) och gärna 
ditt namn och telefonnummer om 
vi behöver mer information för 
åtgärden.

Till följd av att en komponent i de 
nya armaturerna varit bristfällig 
har ett större antal lampor inte 
fungerat. Problemet är under 
åtgärd genom vår entreprenör 
Infratek.

Som kommuninvånare är det 
viktigt att du hör av dig om du 
märker att dricksvattnet blir borta, 
får dåligt tryck eller är missfärgat. 
Då kontaktar du vår samordnare 
Mattias Olsson på telefon 
0555-423 04. Ju tidigare vi får in 
information desto snabbare kan vi 
starta en arbetsinsats.

Gatubelysning
Grums kommun ansvarar för cirka 
2 500 belysningsstolpar. Även 
andra som Trafikverket, industrier 
och fastighetsbolag har belysning i 
kommunen.

Drift och skötsel av gatubelys-
ningen utföres av vår entreprenör 
Infratek. De ska inspektera och 

Viktig information gällande sophämtning under 
Jul- & Nyårshelgen i Grums kommun:

Ingen sophämtning sker Julafton, Juldagen & Nyårsafton, Nyårsda-
gen. Inkörning av sopor gällande dessa dagar sker under vecka 51 
även lördag 22/12 och söndag 23/12. Vecka 52 även lördag 29/12 
och söndag 30/12.

Ställ ut kärlen några dagar tidigare än ordinarie dag och låt stå tills 
de blivit tömda.

God Jul & Gott Nytt År 
önskar Ragn-Sells AB med personal

Verksamhet Gata utför viktig service
Foto: Thomas Adolfsén

•
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Efter ett snöfall
Att öppna upp kommunens vägar 
efter ett snöfall är ett omfattande 
arbete. Första prioriteringen 
är då plogning av gång- och 
cykelvägar, huvudgator, buss-
leder och skolvägar. Snöröjnings-
beredskapen kallas in vid snödjup 
från cirka 10 centimeter, med 
fördel efter att snön slutat att 
falla. Arbetet pågår vanligtvis 
under cirka 10 timmar.

Plogvallar
Vid snöröjning kan plogvallar 
komma att läggas på gångbanor 
och gatukanter. Bortforsling av 
dessa sker när trafiksäkerheten 
och framkomligheten så kräver. 

Direkt vid ett snöfall har vi tyvärr 
inte heller möjlighet att ploga 
infarter till fastigheter.

Hinder, häckar och grenar
Det är inte tillåtet att ställa ut 
hinder på gång- och cykelvägar 
någon tid på året, men i syn-
nerhet vintertid ställer detta till 
problem. 

Tänk på att även reklamskyltar 
eller liknande anordningar ofta 
utgör bekymmersamma hinder 

för snöröjningsfordonen. Ibland, 
om de ställs på gatumark, är de 
dessutom en trafikfara.

Uthängande grenar och häckar 
är också stora bekymmer för 
vinterväghållningen, särskilt på 
gång- och cykelvägarna. Förutom 
risker med den begränsade sikt 
som uppstår så ställs vi inför valet 
att köra sönder era häckar/träd 
och våra maskiner eller att lämna 
gång- och cykelvägen oplogad.

Om skador uppstått, kontakta oss 
på tel. 0555-423 02. Vi gör då en 
besiktning och reparerar skadorna 
efter vintersäsongens slut.

Säkert och framkomligt
Vi vill passa på att uppmana alla 
fastighetsägare att inte lägga ut 
snö från fastigheten på gatumark, 
då detta försvårar för såväl oss 
som för era grannar.

Som väghållare arbetar vi på 
kommunen för en god trafik-
säkerhet, framkomlighet och 
tillgänglighet. Vi värdesätter 
den förståelse och hjälp vi får 
av dig som är trafikant och/eller 
fastighetsägare.

Sandningssand

För att underlätta halkbekämp-
ning har område Gata placerat 
ut sand på olika platser i kom-
munen. Sanden är blandad med 
salt och får hämtas gratis i hink 
eller motsvarande. Den finns på 
följande platser:

Grums  
Industrigatan, gatuförrådet
Ringvägen, elljusspåret
Edsholmsgatan, fastighets-
skötarcentralen (Karba).

Slottsbron 
Bruksgatan, vid gamla 
fabriksporten.

Segmon 
Kiosken, vid återvinnings-
stationen.

Liljedal 
Hamnen.

Borgvik 
Gamla affären.

Värmskog 
Liljenäs, vid återvinningsstationen.

Skruvstad
Skruvstads skola.•

snöröjning: så går det till
Foto: Thomas Adolfsén

Verksamhet Gata utför snöröjning av gator och vägar inom kommu-
nens tätorter samt vissa andra vägar enligt särskilda beslut. Utanför 
tätorterna delar Trafikverket och ett stort antal enskilda väghållare på 
ansvaret.

Snöröjning består av:
• Snöplogning som görs direkt 
vid snöfall. Då skottas inga 
infarter till fastigheter.
• Isrivning/hyvling, som görs när 
vägen blivit spårig och ojämn. 
Då tas även infarter med.
• Bortkörning av snö, som sker 
när inte mer plats för snöupplag 
finns på gatorna.
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När du eldar med ved finns 
det många saker att tänka på. 
Veden måste vara torr och 
kapad i lagom stora bitar. 
Både panna och rökkanaler 
måste vara anpassade för 
vedeldning. Följ Brand-
skyddsföreningens goda 
råd så minskar risken för 
sotbrand.

Elda på rätt sätt
• Använd torr ved i lämplig storlek.
• Starta snabbt.
• Rätt mängd förbränningsluft gör 
att elden brinner med klara och 
livliga lågor.
• Kontrollera röken. Den ska vara 
klar och genomskinlig, inte svart.
• Kontrollera rökgastemperaturen, 
max 350°C.
• Lägg sot och aska i en plåthink 
med lock.
• Pyrelda inte.

Torr och lagom stor ved
Veden ska vara torr. Den bör vara 
lagrad minst ett år torrt och luftigt, 
inte under en presenning. Den ska 
också vara kapad i lämplig längd 
och kluven. Vid upptändning krävs 

mängd bränsle för respektive 
eldstad. Om uppgiften saknas, 
kontakta tillverkaren för besked.

Kontrollera rökgastemperaturen
Alltför heta rökgaser kan skada 
murade skorstenar eller förstöra 
isoleringen på stålrörsskorstenar. 
Speciellt stor är risken när man 
värmer en kall skorsten kraftigt 
och snabbt. 

Askan kan starta en brand
En vanlig brandorsak är slarvig 
askhantering. Sot och aska ska 
förvaras i en plåtburk med tätt 
lock. Det kan finnas glödrester 
kvar i askan i flera dygn, därför 
måste askhinken stå på ett 
obrännbart material.

Skorstenen ska inte ryka
När det är varmt ute ska man 
bara se ett daller i luften ovanför 
skorstenen. Den enda gången 
skorstenen ska ryka är när det är 
kallt ute. Då bildas en vit rök som 
består av vattenånga (på samma 
sätt som det ryker ur munnen när 
vi är ute i minusgrader). Gul eller 
grå rök betyder dålig panna eller 

tändved, det vill säga stickor och 
tunnare vedträn.

Elden behöver förbränningsluft
För att elden ska brinna krävs det 
förbränningsluft till eldstaden. 
Även om det finns luftinsläpp 
kan det vara svårt att få drag i 
skorstenen om eldstaden inte 
använts under en längre tid. Det 
kan underlätta om man har ett 
fönster på glänt tills dess att 
elden har tagit sig ordentligt. 
När man eldar i pannan bör 
man göra det rejält och med rätt 
mängd förbränningsluft. På en del 
nyare pannor finns avancerade 
reglersystem med lamdasond 
och O2-styrning. Lamdasonden 
justerar automatiskt förbrännings-
luften under eldningen. Bränslet 
brinner då optimalt och utsläppen 
minimeras.

Högst 2 kg ved i timmen
De flesta braskaminer är avsedda 
att elda högst 2 kg normaltorr ved 
i timmen. Om man eldar mer ved 
kommer rökgastemperaturen att 
bli farligt hög och det kan medföra 
brand. Kontrollera skötselanvis-
ningen för att få besked om rätt 

Goda råd om vedeldning

Foto: Björn Svensson
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felaktig eldning, till exempel för 
lite lufttillförsel eller skräpved.

Pyrelda inte, då bildas tjära
Det finns ingen anledning att 
strypa förbränningsluften så att 
elden bara ligger och pyr, så kallad 
pyreldning. Det för bara med sig 
mycket sot och tjära i skorstenen 
och röken stör grannarna. Det blir 
inte heller någon energibesparing 
att elda på det sättet. Risken 
för en sotbrand i skorstenen är 
dessutom stor.

Elda inte skräp
Det är inte tillåtet att elda plast 
eller hushållsavfall, målade 
eller tryckimpregnerade bräder 
eller annat brännbart avfall i en 
villapanna. Det ger ohälsosam, 
irriterande och miljöstörande rök.

Sotning och brandskyddskontroll
Med mycket sot i rökkanalerna (på 
grund av dålig förbränning eller 
pyreldning) finns risk för sotbrand 
i skorstenen. Då blir temperaturen 
i skorstenen lätt 1000°C, vilket 
kan leda till överhettning och 
brand i huset. För att minska 
risken för sotbrand behöver 
skorsten och eldstad sotas med 
regelbundna perioder. 

Enligt lagen om skydd mot 
olyckor är alla skyldiga att låta 
skorstensfejaren sota och utföra 
en kontroll av brandskyddet enligt 
de frister som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
bestämmer. I samband med 
sotningen görs en enklare kontroll 
av brandskyddet.

Sotbrand
Om sotbrand uppstår i 
skorstenen, gör så här:

1) Stäng alla luckor på eldstaden.

2) Ring 112.

3) Kontrollera hela tiden skor-
stenen i hela dess längd speciellt 
vid bjälklagsgenomgångarna, på 
vinden samt taket.

4) Ring sotningsdistriktet 
och beställ en besiktning av 
skorstenen.

Andra vanliga brandorsaker är 
förstörd isolering på rörskorstenar, 
otäta skorstenar eller att gnistor 
från skorstenen blåser in under 
trasiga tegelpannor.

Om det brinner – ring alltid 112.

Boverkets riktlinjer vid anmälan till kommunen

Väsentlig ändring av eldstad och rökkanal
Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som
kan leda till en ökad brandrisk genom
– ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer,
– avsevärt förändrade utsläppsförhållanden till omgivningen, eller
– i övrigt förändrar eldstadens funktion och användningssätt.
Hänsyn bör tas till om en felaktig installation kan leda till allvarliga
konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder
Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av eldstad, skorsten eller
rökkanal, som kan betraktas som anmälningspliktiga är följande:
– Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
– Byte av bränsleslag, t.ex. från ved till pellets.

Exempel på icke anmälningspliktiga åtgärder
Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:
– Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten
eller liknande underhållsåtgärd.
– Byte av kamin till likvärdig som ej kräver murningsarbete.
– Byte av eldstadsplan med tillräcklig storlek.

Foto: Emma Wiklund

•
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NÄRINGEN

Kakaobönan säljer ekologiskt och rättvist

•

Anne förverkligade en dröm 
när hon flyttade till Grums och 
öppnade butik. Nu är det snart 
tre år sedan.

Hur länge har du drivit företag? 
Jag har haft företaget sedan slutet 
av 2007, då enbart som webbutik. 
Sedan februari 2010 har jag 
Kakaobönan både som butik och 
webbutik. 

Företaget Moster Ruts Galoscher 
finns i samma lokal och sedan 
juni 2012 har butiken utökats med 
en second hand-avdelning för 
barnkläder. Jag är även distributör 
av makeup och producerar hem-
sidor med jämna mellanrum.

Vad säljer du för något? 
Jag säljer produkter med 
inriktning naturligt, ekologiskt 
och rättvisemärkt. I butiken i 
Grums finns hud-, kropps- och 
ansiktsvårds-produkter, makeup, 
inredning, te, kaffe och choklad 
samt ekorengöring.

Hur är det att driva företag i 
Grums kommun? 
Mycket trevligt och bra. Jag 
fick en jättefin respons när jag 
etablerade mig här och det är 
trevligt att kommunen kommer 
ut och hälsar på samt lyckönskar. 
Jag har också en väldigt fin och 
nära kundkontakt, vilket gör det 
hemtrevligt och glatt.
 
Vilka framtidsplaner har du? 
Jag vill förstås fortsätta med det 
här som jag brinner för. Jag vill att 
företaget ska växa och kommer att 
satsa på att finnas på marknaden 
med ett nytt makeupmärke som 
jag distribuerar i Norden. På 
webben kan det också utvecklas.
 
Det bästa respektive sämsta med 
att vara företagare? 
Det bästa är att man kan styra sin 
egen tid. Det sämsta... det finns 
inget det sämsta. Man måste 
tänka positivt och se möjligheten!

Frulle på rull
Ort för ort har Handelskammaren åkt genom 
länet och träffat företagare, tjänstemän och 
politiker. I oktober var det Borgviks tur att 
få besök och det var cirka 70 personer som 
kom för att höra intervjuer a´la morgonsoffa, 
nätverka och inspireras.

Det var många intressanta frågor som 
diskuterades, bland annat bjöd platschef 
Fredrik Turzik in företagen i Grums till ett 
närmare samarbete med Billerud Gruvön. 
Sliperiets Oscar Magnusson avslöjade att en 
av hans drömutställare är Yoko Ono. Vilka 
utställare det blir nästa säsong på Sliperiet 
i Borgvik är inte klart än, förutom att Kjell 
Engman ställer ut även nästa år.

                                                      Maria Röhr

Bland deltagarna fanns Sliperiets Oscar Magnusson och Fredrik 
Turzik, platschef på Billerud Gruvön. Foto: Maria Röhr.

Anne driver företaget Kakaobönan.

•
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I början på nästa år kommer 
Växtrikets verksamhet som i dag 
inryms på Åsgatan 7 att flytta in 
på Sveagatan 61 i Grums (del av 
fd. Åsfjärdens lokaler). Under 
tiden som flytten pågår kommer 
vissa av verksamheterna att 
bedrivas i begränsad form. Mer 
utförlig information kommer att 
annonseras på kommunens sida i 
GV-Nytt och på grums.se.

Resurscenter 
Växtriket är ett resurscenter 
med samverkan kring barn och 
unga och en del av kommunens 
förebyggande arbete. I lokalen 
kommer bland annat öppna 
förskolan, samordnare Växtriket, 
familjebehandlare, behandlings-
-assistent, asylverksamhet och 
samordningsförbundet Samspelet 

samt olika barn-, ungdoms- och 
föräldragrupper att finnas. 

Öppna förskolan 
En av kärnverksamheterna i 
Växtriket är den öppna förskole-
verksamheten där Sandra Kåberg 
(tel. 0555-423 20) är förskollärare. 
Öppettiderna för öppna förskolan 
kommer att annonsera när vi är på 
plats i Åsfjärdens lokaler.

För mer information och/eller 
frågor är du välkommen att 
kontakta: 

Sara Emsevik
Samordnare Växtriket/ANDT
072-522 41 79
sara.emsevik@grums.se

flyttar 

Folkomröstning
Nästa år ska det genomföras en rådgivande 
folkomröstning om ny skolorganisation i Grums 
kommun. Den blev aktuell efter ett initiativ från 
föräldrar till barn i Slottsbrons och Skruvstads 
skolor.

Folkomröstning i mars
Föreslaget datum för folkomröstningen är söndagen 
den 24 mars, slutgiltigt beslut togs strax efter att 
denna text gått till tryck. Det tidigare beslutade 
datumet var för nära i tid enligt Valmyndigheten.
Kommunfullmäktige har anslagit 300 000 kronor till 
genomförandet av själva folkomröstningen.

De valdistrikt och vallokaler som gäller vid de all-
männa valen ska även gälla under folkomröstningen. 
Öppettider kl. 10.00-13.00 och kl. 15.00-19.00.

Frågeställningen
Rubriken på frågeställningen ska vara ”Rådgivande 
folkomröstning om ny skolorganisation i Grums 
kommun”. Frågan som ställs är: ”Ska mellanstadie-
eleverna  från Skruvstads och Slottsbrons skolor 
flyttas till Jättestenskolan?”. Svarsalternativen är: 
A. Ja. B. Nej. C. Avstår.

Kryssa i ett av alternativen 
Det finns en röstsedel med de tre svarsalternativen 
förtryckta. Du som röstar får endast kryssa i ett 
av alternativen. Rösten blir ogiltig om två eller fler 
alternativ är förkryssade. Rösten blir även ogiltig om 
ändring eller tillägg till frågeställningen görs eller om 
inget alternativ är förkryssat.

Förtidsröstning
Förtidsröstning är möjlig under tiden den 11-14 mars 
och den 18-21 mars i Grums bibliotek. 

Mer information kommer på grums.se och i GV-Nytt.

Karlbergs avfallsstation
informerar

Öppettider:
Vardagar: 07.00 - 16.00.
Torsdagar förlängt öppethållande: 
07.00 - 19.00.
Torsdagar före helgdagsafton och 
röd dag 07.00 - 16.00.

Lördagsöppet våren 2013 mellan 
kl. 08.00-13.00 på följande datum: 
19 januari, 16 februari, 16 mars, 13 
och 27 april.

Information till dig som är 
målsman:
Det är du som ansvarar för dina 
minderåriga barn inom området 
på Karlbergs avfallsstation, både 
när tippen är öppen och stängd.

Telefon 0555-611 07.

Mer information finns på 
www.grums.se

JA NEJ
AVSTÅR

•

•



14  VÅRT GRUMS  December 2012

•

Gruvöns musikkår - snart i ny uniform

FÖRENINGEN

Gruvöns musikkår bildades 
1911 och har cirka 25-30 aktiva 
medlemmar. De firade 100-
årsjubileum förra året. Musikkåren 
är en blåsorkester bestående av 
amatörer i alla åldrar som spelar 
både sittande, stående och 
gående.

Hur ofta övar ni?
Våra 40-tal övningstillfällen varje 
år bidrar till att utveckla oss 
musikaliskt och förbereda oss 
inför alla spelningar. Dessa gör vi 
tillsammans med dirigenten Kent 
Rune Eriksen, som åker ända från 
Norge för att öva med oss, samt 
Gunnar Svensson, vår eminente 
saxofonist, som tar taktpinnen när 
Kent Rune har förhinder. 

Vi har dessutom haft förmånen att 
träffa många unga musikanter från 
Norge då Kent Rune har elever 
och andra norska vänner med sig 
som gärna vill spela med Gruvöns 
musikkår på våra konserter och 
andra uppträdanden. Det ger 
oss en otrolig utveckling, både 
musikaliskt och socialt.

Vi vill också synas mer och göra 
reklam för Grums och vår fina 
musikkår som vi är mycket stolta 
över. 

Vi håller på att ta fram en ny 
uniform och behöver ekonomisk 
hjälp till denna, vilket i sig är en 
stor utmaning för oss. Vi hoppas 
att kunna presentera uniformen 
under nästa år. Uniformen är 
något centralt för många av oss 
och är något vi är stolta över att 
bära, om den ser bra ut. Det är 
ju något som ska hålla ”måttet” 
under flera år framöver. Vi väl-
komnar idéer om finansiering av 
vår nya uniform.

Kontakt: 

För bokning eller vid intresse av 
att delta, se kontaktuppgifter på: 

www.gruvonsmusikkar.se

Där kan du också se kommande 
och genomförda evenemang, 
historik och allmän information 
om musikkåren. 

Har ni några spelningar på gång?
Det evenemang vi har kvar att 
genomföra under det här året är 
den traditionella julkonserten i 
Grums kyrka med kyrkokören och 
Eternella den 16 december. Här 
vågar vi utlova något extra i år för 
de som besöker konserterna. 

Efter jul räknar vi med att ha en 
övningsperiod fram till mars då 
vi har en konsert inplanerad i 
Östervallskog. Eventuellt kan 
det bli en konsert i Grums vid 
samma tidpunkt.

Totalt har vi ett femtontal fram-
trädanden varje år. Huvuddelen 
genomförs i Grums med omnejd, 
men det händer även att vi spelar 
längre bort. Till exempel åkte 
vi i våras till Skjeberg i Norge 
där vi deltog i firandet av 17 
maj. 6 juni firade vi i år i Grums, 
Östervallskog och Årjäng.

Vad är era framtidsplaner?
Att fortsätta den musikaliska 
utvecklingen och fortsätta ha 
roligt. På så sätt hoppas vi även 
kunna locka mer publik och fler 
musikanter. 
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Vecka 1
Jullov

Vecka 2
Måndag: Jullov
Tisdag: Skeppartorsk, remoulad-
sås, potatis
Onsdag: Pannkakor, sylt
Torsdag: Falukorv, makaroner
Fredag: Köttfärs i ugn, potatis, sås

Vecka 3
Måndag: Kyckling- och risgratäng
Tisdag: Kokt fisk, sås, potatis
Onsdag: Rotfruktssoppa, bröd
Torsdag: Köttfärssås, spaghetti
Fredag: Kasslerlåda, potatismos

Vecka 4
Måndag: Korv Stroganoff, ris
Tisdag: Fiskgratäng med purjolök 
och citron, potatis

Onsdag: Varm pastasallad 
med skinka
Torsdag: Grekisk färssbiff, 
potatismos
Fredag: Pitabröd med fyllning

Vecka 5
Måndag: Blodpudding/potatis- 
bullar, lingonsylt
Tisdag: Kotlettrad, sås, potatis
Onsdag: Kyckling, currysås, ris
Torsdag: Fisk á la Kil, kall sås, 
potatismos
Fredag: Köttfärssoppa, bröd

Vecka 6
Måndag: Pasta, skinksås
Tisdag: Dillstuvade fiskbullar, 
potatis
Onsdag: Chili con carne, ris
Torsdag: Lov
Fredag: Köttgryta Surprise, potatis

Skolmatsedel för v. 1-9        

Med reservation för ev. ändringar

Vecka 7
Måndag: Grillkorv, potatismos
Tisdag: Stekt fisk Louisiana, sås, 
potatis
Onsdag: Linssoppa, bröd
Torsdag: Biff Stroganoff, ris
Fredag: Tacobuffé

Vecka 8
Måndag: Kebab, sås, ris
Tisdag: Schnitzel, sås, potatis
Onsdag: Köttbullepytt, rödbetor
Torsdag: Mariettes fiskgratäng, 
potatismos
Fredag: Falukorv, makaroner

Vecka 9
Sportlov

l   EVENEMANG   l   EVENEMANG   l   EVENEMANG   l
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NOVEMBER

29 Adventskväll i Borgviks kyrka
Kl. 18.30. Exaudi, Borgviks barnkör och Solbergskyrkans 
barnkör. Präst Thomas Andersson. Kantorer Kaarina 
Paulsson och Therese Asp.

DECEMBER

8 - 16 Utställning på Galleri Strand 
Torget, Slottsbron. ”Små bilder” kl. 16.00.

8 Wermlandsoperans julturné 2012
Skruvstad gamla skola.

12 Korsordscafé på Grums bibliotek

13 Läsklubben på Grums bibliotek
 Läsklubben för barn och unga från 10 år.

18 Julkonserter i Grums kyrka
Körerna Eternella och Grums kyrkokör. Gruvöns 
musikkår. Kl. 15.00 och 18.00.  Gratis biljetter, först till 
kvarn. Kyrkbuss går till båda konserterna. 

19 Korsordscafé på Grums bibliotek

20 Julkonsert i Borgviks kyrka
Exaudi och Borgviks barnkör torsdagen den 20 
december kl. 19.00 i Borgviks kyrka. Präst Thomas 
Andersson och kantor Therese Asp.

20 Sagostund på Grums bibliotek

22 Julkonsert på Accentus vis
Kören Accentus. Solisterna Niklas Kinell, sång och Petter 
Josteus, bas. Eds kyrka kl.17.00 i Eds kyrka. Julfika i 
vapenhuset kl.16.30. Präst Lars Gunnarsson och kantor 
Therese Asp.

JANUARI

13 Julgransskakning i Sveaparken, Grums
Kl. 17.00. Dans runt granen, tomte.

FEBRUARI

23 - 24 Svenskt Mästerskap i pimpelfiske 2013
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Lös orden i de blå rutorna. Vi lottar ut ett exemplar av I’m Kingfishers (Thomas Denver Jonsson) 
cd-skiva ”Arctic” bland de som skickar in korrekt lösning. 

För att delta, skicka svaret till Grums kommun, Informationsfunktionen, 664 80 GRUMS eller 
e-posta till kommunstyrelse@grums.se och märk kuvertet eller mejlet med ”Korsord Vårt Grums”. 

Lösning: 

Namn:

Gatuadress:

Postadress:

Svaret vill vi ha senast den 14 januari 2013. Vinnarens namn publiceras på grums.se och i GV-Nytt.

Konstruktör: Oxudde Media


