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VÅRT GRUMS

BORGVIKSÅ STYRS DIN KOMMUN GRUMS BIBLIOTEK

SPÄNNANDE HISTORIA OCH 
VACKRA KULTURMILJÖER

PRINSPARET BESÖKTE 
GRUMS BIBLIOTEK

EN TIDNING FRÅN GRUMS KOMMUN TILL ALLA INVÅNARE OCH FÖRETAG. 4 / 2022

VI PRESENTERAR NYA 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

årets företagare

Stort grattis till vinnarna 
av årets företagspriser 2022
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HALLÅ DÄR!
Du har väl inte missat att Grums kommun finns på 
sociala medier? Det är redan många som följer och 
interagerar med oss – varmt välkommen du också!

       Facebook  
• Grums kommun
• Grums bibliotek
• Grums bad & sport
• Grums fritidsgård
• Grums äldreomsorg
• Skolrestaurangen Jättegrytan

       Instagram: 
• grums_kommun
• grumsbibliotek
• grumsbadsport
• grumsfritidsgard
• grumsaldreomsorg
• skolrestaurangenjattegrytan
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MALIN HAGSTRÖM
kommunalråd (S) 
Grums kommun

PASSA PÅ OCH NJUT AV DET SISTA NUMRET AV VÅRT GRUMS
Att både kungen och prinsparet besökt Grums under året visar  
att vi på olika sätt gör bra saker i kommunen och att dessa  
uppmärksammas av andra i vårt land. Vi finns på kartan! Under hösten 
var även representanter från Grums bibliotek och Jättestenskolan på ett 
lunchseminarie i riksdagen och pratade om läsprojektet Läsande förebilder. 

Även näringsdepartementet har gjort besök i kommunen och  
uppmärksammat hållbarhetsarbetet i Värmskog. Fantastiskt roligt!

Vi har även många engagerade företagare som stöttar våra invånare och  
är med och utvecklar Grums kommun. Det är värt att uppmärksamma och 
jag tycker att det är kul att så många nominerar våra företagare till olika 
företagspriser. Vilka som fått priserna i år kan du läsa om på nästa uppslag.

Flera företag var också med på den näringslivsmässa som med bravur 
anordnades på Jättestenskolan. Otroligt viktigt att vi stöttar våra unga  
i att göra bra yrkesval i framtiden. Det är svårt när man ska göra val inför  
gymnasiet att veta vilka yrken det finns. Är du företagare och missade 
årets mässa kommer det en ny chans nästa år. 

Det nya kommunfullmäktige som ni kan läsa mer om i detta nummer  
fattade under hösten beslutet att pausa Vårt Grums under i alla fall  
2023 och kanske även 2024. Vi kommer fortsätta att göra bra saker och 
det kommer såklart att gå att följa via våra andra informationskanaler. 

Jag vill tacka er invånare och framför allt alla våra fantastiska medarbetare 
för det här året och sist men inte minst vill jag önska er alla God Jul och 
ett riktigt Gott Nytt År!
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näringsliv

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER 
 FOTO: GRUMS KOMMUN

ROBIN ANDERSSON ÅRETS FÖRETAGARE
Utmärkelsen årets företagare 2022 utsågs till Robin 
Andersson, grundare till restaurangerna Anderssons 
och Sjöskafferiet. Sedan 2019, året då Robin vann årets 
unga företagare, har karriärresan gasat på i en fram-
gångsrik takt. Tillsammans med golfklubben har Robin 
skapat en mötesplats där alla känner sig välkomna 
och får njuta av god mat i en mycket vacker natur och 
sjönära golfmiljö. Många besökare, från både närheten 
och de på språng, hittar hit och intygar att maten lever 
upp till förväntningarna och att den trevlig personalen 
tillsammans med den unika miljön gör besöket väl värt 
att göra till en vana.

Mottagare av priset för årets företagare var inhoppare 
och Robins kollega Beatrice Svensson.

MOTIVERINGEN LYDER SOM FÖLJER:
”Robins karriärsresa inom restaurang Anderssons, med 
start i Vålberg via Sveagatan i Grums, har avancerat 
uppåt till den populära restaurangen Sjöskafferiet 
belägen på den attraktiva och sjönära golfanläggning-
en Billeruds Golfbana. Robin är för Grums en viktig 
entreprenör med stort driv som ständigt utvecklar sin 
restaurangverksamhet och sätter inte bara orten men 
även golfanläggningen på Sverigekartan. Därför är  
Robin utsedd till Årets företagare 2022!” 

– Stort grattis till de företagare som står som vinnare 
i årets företagspriser! Vi önskar er stort lycka till i era 
framtida satsningar, Maria Röhr, tillväxtchef Grums 
kommun.

Stort grattis till vinnarna  
av årets företagspriser 2022
Årets företagare, årets unga företagare, årets inspiratör och årets 
serviceföretag har korats. Vinnarna prisades och hyllades under  
Företagsrocken som arrangerades fredagen 18 november. 
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näringsliv

REKRYTERINGSMÄSSA 19 JANUARI
Är du ute efter nytt jobb? Eller vill ta din   
karriär i en ny riktning? 

Grums kommun bjuder in till rekryteringsmässa  
i förhoppning att du ska knyta nya kontakter och  
även öka chansen till en ny anställning. Flera olika av  
kommunens enheter och övriga företag i kommunen 
finns på plats för att träffa dig! Varmt välkommen!

När? Torsdag 19 januari klockan 17.00–20.00   
Plats? Gruvan, Grums. 

GRUMS KOMMUN TOPP TRE I ÅRETS   
RANKING AV FÖRETAGSKLIMAT
Grums kommun åter igen bland topp tre i den  
regionala rankingen av företagsklimatet. Tillväxtchef 
Maria Röhr, näringslivsutvecklare Anna-Maria Jäger 
och kommunalråd Malin Hagström (S) gläds åt årets 
företagsklimatranking där Grums toppar än en gång! 

– Så roligt att Grums kommun återigen hamnade 
topp tre för sjunde året i rad. Vi gratulerar Säffle 
kommun till förstaplatsen och Munkfors kommun till 
andraplatsen, säger Maria Röhr. 

– Fantastiskt att vi lyckas behålla topplacering för 
sjunde året i rad! Nu fortsätter arbetet att behålla 
topplaceringen även till nästa år samt att klättra på 
de nationella placeringarna, säger Malin Hagström (S)

ÅRETS SERVICEFÖRETAG 2022: Grums Rör

UR MOTIVERINGEN: VVS-företaget har sedan starten 
1987 skapat goda relationer till sina kunder genom god 
service och trevligt bemötande. Med sin långa historia 
på plats i Grums och den goda servicen de levererar är 
Grums Rör utsedd till årets serviceföretag.

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 2022: Weirdo Junk Shop

UR MOTIVERINGEN: Weirdo Junk Shop är den unika 
butiken som satt Grums på kartan och bidrar till ett 
växande näringsliv i kommunen. Mikael och Louise är 
drivna och kreativa företagare som ständigt utvecklar 
sin verksamhet och har många planer framöver. 

ÅRETS INSPIRATÖR 2022: Frida Westlund, Colorama

UR MOTIVERINGEN: Frida är enligt hennes trogna 
kunder alltid glad, trevlig och engagerad.  
En serviceinriktad medarbetare och fantastisk  
inspiratör som gör Colorama till det självklara valet  
vid behov av både tips och smakråd inom området! 
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Just nu har vi

5.515
följare på Facebook

I korthet

Avloppslördag!
Har du ett enskilt avlopp?  
Ta då chansen att träffa  
entreprenörer av avlopps- 
anläggningar och handläggare 
från bygg och miljö.

Tid: 18 februari 2023,  
klockan 10.00–14.00 

Plats: Gruvan

i korthet

NY SKOLBYGGNAD
Nu är byggnaden rest för  
förskoleklass och fritids  

i Slottsbron!VILL DU VETA VAD  
VI SATSAR PÅ 2023?

I kommunens budgetdokument  
berättar vi hur Grums kommun  

planerar att använda dina  
skattepengar. Här presenteras även  

de arbetsområden som vi inom  
kommunen kommer att fokusera på.

Detta dokument kompletteras  
av andra så kallade styrdokument  
som visar mer konkret hur arbetet  

ska genomföras. 

Du kan ta del av  
budgeten i sin helhet från  

och med slutet av december  
på: grums.se/ekonomi 

BOKA LOKAL I GRUVAN
I Gruvan kan du boka lokaler 
för konferens, kalas och möten. 
Varmt välkommen att höra av 
dig till kontaktcenter för vidare 
information och bokning av  
lokaler. För att hyra kommunens 
lokaler ska du ha fyllt 25 år.

Läs mer på: grums.se/gruvan
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område gata

VARFÖR SKA VI SORTERA MATAVFALL?
– Precis som med all annan avfallshantering så gäller 
det att vi tänker miljösmart och hållbart. Att återvinna 
matavfall är något som vi tillsammans med Forshaga 
och Hammarö jobbat med att införa för att kunna  
uppfylla de lagkrav som kommer framöver. I många 
kommuner till exempel Karlstad och Kil så har man  
sorterat matavfall i många år och vi ser att det har 
fungerat bra där, säger Aron Nilsson, samordnare  
område gata och ansvarig för matavfallsprojektet.

VAD KOMMER DET ATT INNEBÄRA FÖR  
HUSHÅLLEN? VAD SKA MAN TÄNKA PÅ?
- Som villaägare kommer du att få ett brunt kärl för 
matavfallet som ska stå bredvid ditt vanliga sopkärl.  

Du kommer även att få en hållare att ha i köket till 
papperspåsen som du ska lägga matavfallet i innan det 
slängs i kärlet. Papperspåsarna delar vi ut till varje  
hushåll. Du som bor i bostadsrätt eller lägenhet  
kommer att få gemensamma kärl för matavfall i soprum 
eller vid uppställningsplats. Hållare för papperspåse 
och papperspåsar kommer att delas ut till varje  
lägenhet.

VAD SKA MAN LÄGGA I PAPPERSPÅSEN?
– I papperspåsen ska man bara lägga matavfall. För att 
kunna ta hand om matavfallet och göra biogas av det 
är det viktigt att ingen plast eller annat avfall läggs  
i påsen. Mer information kommer skickas ut till  
samtliga hushåll i god tid innan insamlingen startar 
samt publiceras på grums.se.

Snart inför vi  
sortering av matavfall
Dina bananskal kan göra stor skillnad för miljön! Från årsskiftet  
börjar vi områdesvis att ställa ut kärl för sortering av matavfall.  
Matavfallet omvandlas sedan till biogas.

TEXT: ANNA SVEDLUND 
 FOTO: AVFALL SVERIGE

Kom på visning av  
matavfallskärlet!
Vi visar kärlet, hållaren och 
påsen samt svarar på frågor 
och bjuder på pepparkakor, 
varmt välkommen!

Tid: 14 dec, 16.00–18.00 
Plats: Entrén bibliotekshuset

Tid: 16 dec, 10.00–12.00 
Plats: Kontaktcenter



8      VÅRT GRUMS  4 / 2022

borgvik

TEXT: ANNA SVEDLUND
FOTO: LINN MALMÉN, ØYVIND LUND

Spännande historia och  
vackra kulturmiljöer
Vattnet som strömmar från Värmeln till Vänern kallades för länge  
sedan Värma, folket som bosatte sig här kallades Värmar och  
området Värmarnas land, Värmland. Förutom att Borgvik har en  
historia som ”Värmlands vagga” är det också en plats för upplevelser.

BORGVIK
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borgvik

Spännande historia och  
vackra kulturmiljöer
Vattnet som strömmar från Värmeln till Vänern kallades för länge  
sedan Värma, folket som bosatte sig här kallades Värmar och  
området Värmarnas land, Värmland. Förutom att Borgvik har en  
historia som ”Värmlands vagga” är det också en plats för upplevelser.

FAKTA OM BORGVIK
Borgvik är en av landets bäst bevarade kultur-
miljöer och har överhuvudtaget en spännande 
historia. Kanske är det en av anledningarna till att 
Borgviksborna brinner för sin bygd?

Borgvik ligger vid Borgvikssjön (dit du tar dig med 
båt från Vänern), cirka 15 kilometer väster om 
Grums tätort, och har omkring 350 invånare.

Här finns skola och fritidshem som drivs genom 
föräldrakooperativ samt en kommunal förskola. 
I ett vackert område längs Vänerns strand finns 
nybyggda Värmlandsgårdar och en mysig camping.

Runt vattnet startade tidigt  
kvarnverksamhet och från 
1600-talet fram till slutet av  
1800-talet dominerade  
järnbrukshanteringen  
Borgvik. I de många vackra  
byggnaderna finns i dag  
konsthall, restauranger,  
butiker och caféér.

På grums.se/borgvik  
hittar du en interaktiv  
infokarta över Borgvik. 

BORGVIKSBORNA UTVECKLAR SIN BYGD
I Borgvik finns flera föreningar både inom idrott och 
kultur som driver utvecklingen av sin bygd framåt. 
Två av dem är Borgviks hembygdsförening och  
Borgviks utvecklingsråd. 

Borgviks utvecklingsråd är en ideell förening som 
verkar för att bevara och utveckla Borgvik som en 
levande kulturbygd. De arbetar i stor utsträckning 
genom att främja samarbetet mellan enskilda,  
föreningar och näringsverksamma i bygden samt 
med kommunen och andra myndigheter.

Borgviks hembygdsförening är en förening med 
många järn i elden. De jobbar aktivt för ett levande 
Borgvik och för att de många tusen gäster som  
besöker Borgvik varje år ska trivas. Vi har träffat 
Ann-Louise Pettersson som är ordförande  
i Borgviks hembygdsförening.

NÄR GRUNDADES BORGVIKS  
HEMBYGDSFÖRENING?
I november 1980.

HUR MÅNGA MEDLEMMAR HAR NI?
Vi är i år 162 stycken, men vill gärna bli flera. Vill du 
bli medlem i vår hembygdsförening eller få mer 
information se vår webbplats: borgvik.info

VAD HAR NI PÅ GÅNG UNDER SÄSONGEN?
Året runt är det Bagarstugan som kan ha aktivitet, 
man kan hyra bagarstugan och baka själv eller med 
handledning. Det finns också möjlighet att året runt 
få guidade turer i vår fina by.

Sommartid är det museet med den permanenta  
utställningen Järnets väg samt mindre utställningar 
som varieras år från år. I år visas utställningen  
Så bodde man förr. I museet finns även möjligheter 
till släktforskning och sökning av gamla foton i vår 
databas. Vi har även en särskild dag under  
sommaren med släktforskning i samarbete med 
Värmlands Släktforskarförening. I den gamla  
Handelsboden Boa med museal lanthandel och  
försäljning av lokalt producerat hantverk och  
produkter. Vi har plats för fler hantverkare och fler 
som hjälper till i Boa. Vi har också hand om  
bokningen av Hyttruinen om man till exempel vill ha 
vigsel, dop eller fira födelsedag.

Sedan har vi våra evenemang Valborgsfirande med 
vårtal (nästa år kommer landshövdingen att hålla 
talet), vårsånger och brasa och traditionellt  
Midsommarfirande med folkdans, midsommarstång 
och lekar,  båda evenemangen sker i Hyttruinen. Vill 
du kanske vara med och hjälpa till på Valborg eller 
på Midsommarafton? Då är det bara att höra av sig!
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MALIN HAGSTRÖM (S) 
kommunalråd

TEXT: ANNA SVEDLUND   
KÄLLA: VAL.SE  FOTO: GRUMS KOMMUN

Vi presenterar förtroendevalda 
till kommunfullmäktige
En kommun är en demokratiskt styrd organisation.  
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för  
all kommunal verksamhet. Alla våra politiker förutom  
kommunalrådet är fritidspolitiker som försörjer sig på annat.  
På följande sidor presenterar vi dem!

 ULRIKA NILSSON (S) 
 

 TOMAS NILSSON (S)

 RAFI MIRZA (S)  HELÉN BÄCKVALL (S) ARNTHOR THORHALLSSON (S)

så styrs din kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022–2026 I GRUMS KOMMUN

LEIF HARALDSSON (S) 
1:e vice ordförande  
kommunfullmäktige 

 SARA EMSEVIK (S)
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  JAN-ANDERS ANDERSSON (S)

 MARIANNE LIDBÄCK (S)  ANDERS LEANDER (S)   ERIVAN WAYSI (S)

 AGNETA ANDERSSON (S)THERESE BOOD (S)

så styrs din kommun

VÄNSTERPARTIET 3,76%  +0,42%

MILJÖPARTIET DE GRÖNA 2,05%  -1,01%

SOCIALDEMOKRATERNA 46,48%  -9,51%

CENTERPARTIET6,72%  -2,21%

MODERATERNA 19,14%  +7,47%

SVERIGEDEMOKRATERNA 18,78%  +3,82%

MANDAT = PLATSER 
I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Här redovisas hur många procent av rösterna 
i kommunvalet och hur många mandat, det vill 
säga platser i kommunfullmäktige, som partierna 
har fått. 

Totalt finns det 31 platser i kommunfullmäktige  
i Grums kommun. Socialdemokraterna är största 
parti med 15 mandat/platser. Det krävs 16 mandat 
för att få egen majoritet.

Mandatperioden för kommunfullmäktige gäller 
fram till 14 oktober 2026. Det är fullmäktige som 
ytterst fattar beslut i ärenden av större vikt.  
Ledamöterna i fullmäktige utses av  
kommuninvånarna vid allmänna val vart fjärde år. 

Det är kommunfullmäktige som utser vilka  
ledamöter som ska sitta i kommunstyrelsen  
och i övriga nämnder och styrelser.

Presentationen fortsätter på nästa uppslag.

1

1

15

2

6

6

 GUNBRITT ARVHOLM (S) 
ordförande  

kommunfullmäktige 
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ALEX JACOBS (M)

PER FRANSSON (M) KARL MARTINSSON (M)

JUDITH KISCH (M) 
2:e vice ordförande  
kommunfullmäktige

LENA STRID (M)

LOUISE JARL (SD)

SOLVEG SVENDSEN (SD) 

ERSÄTTARE 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2022–2026

JÖRGEN HAGSTRÖM (S)
ANNICKA VIDSTRÖM (S)
LARS FRIDÉN (S)
MARGARETA BERGMAN (S)
FRANK LASSEN (S)
JENNIE LEANDER (S)
MORGAN JAKOBSSON (S)
FREDRIK NILSSON (S)
CLAUDIA JACOBS (M)
HANS ERIKSSON (M)
AMANDA JORDANSSON (M)
ROY VESTLI (SD) 
ANDERS BJÖRK (SD)
MAGNUS ÖSTIN (SD)
BIRGIT STURESSON (C) 
GÖRAN JOHNSEN (C)
LISELOTT LINDBERG (V) 
KEN ROSÉN (V)
JESPER JOHANSSON (MP)
ANNE-SOPHIE ELVIN (MP)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSE

Samhällsbyggnads- 
utsko�

Revision

Jävsnämnd

ValnämndTillfälliga beredningar

Utbildnings- och 
omsorgsutsko�

GHAB
Styrelse

Planerings-
utsko�

Gemensam
överförmyndarnämnd

Värmlands dri�s- 
och servicenämnd

Hjälpmedelsnämnd

Krisledningsnämnd
Karlstadsregionen

Karlstadsregionens 
Räddningstjänstförbund

Karlstad-Grums 
Va�enverksförbund

POLITISK ORGANISATION I GRUMS KOMMUN 
Från den 1 september 2009 gäller denna politiska organisation.

så styrs din kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022–2026 I GRUMS KOMMUN

ULRIKA JACOBS (M)
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JAN-OLOV CARLSSON 
SKARP (SD) 

LENA OLSSON (SD)

 MARIA SVEDINGER  
ANDERSSON (C)

SANAA EL KHARRAZ (MP)

 BO JOHANSSON (C) EVA ALFREDSSON  
OLSSON (V)

HANS LILJEQVIST (SD) LARISA ANDERSSON (SD) 

KOMMUNENS ANSVARSOMRÅDEN
Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst 
och äldreomsorg. En kommun har enligt lag ansvar för:

• socialtjänsten (äldreomsorg och socialt bistånd)

• barnomsorg och förskoleverksamhet

• den obligatoriska grundskolan samt  
huvuddelen av gymnasieskolan

• att kommunen ska ha ett bibliotek

• plan- och byggfrågor

• hälso- och miljöskydd

• renhållning och avfallshantering

• räddningstjänsten

• ordning och säkerhet

• vatten och avlopp

• underhåll av kommunala gator och parker

• civilt försvar.

All annan verksamhet sker på frivillig grund. På vissa områden har 
kommunen själv valt att erbjuda en service därför att den bedöms 
som viktig för invånarna och kommunen. Det gäller till exempel 
fritidsverksamhet, turism, kultur förutom bibliotek, bostäder,  
trafik och näringsliv.

TA DEL AV VAD SOM  
HÄNDER I KOMMUNEN?
Enligt kommunallagen måste alla 
kommuner ha en officiell  
anslagstavla på sin webbplats. 

På Grums kommuns officiella 
anslagstavla tillkännages kommun-
fullmäktiges och kommunstyrelsens 
sammanträden. Du kan ta del av 
ärendelistan en vecka innan  
kommunfullmäktige sammanträder.

Här kan du också se vilka protokoll 
som har anslagits, när är ett beslut 
har tagits och när tiden för  
överklagande börjar löpa. 

För att läsa ett protokoll eller andra 
allmänna handlingar är du  
välkommen att kontakta  
administrativa funktionen via vår 
växel: 0555-420 00. 

På grums.se/anslagstavla kan du 
följa vad som händer i politiken.

så styrs din kommun
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grums bibliotek

Prinsparet besökte  
Grums bibliotek
Grums bibliotek har fått besök av H.K.H. prins Carl Philip och  
H.K.H. prinsessan Sofia som kommit till Värmland för att  
uppmärksamma vindkraft, läsning och samhällsskydd.

TEXT: ANNA SVEDLUND 
 FOTO: GRUMS KOMMUN

HÖGLÄSNINGSPROJEKT OCH TILLITSBYRÅN
Prinsparet fick höra mer om det högläsningsprojekt 
som biblioteket driver sedan tre år tillbaka.  
Högläsningsprojektet är ett samarbete med skola, 
Västanå teater, ett äldreboende och en förskola. Målet 
med projektet är att skapa fler läsande förebilder,  
i synnerhet för pojkar som i lägre utsträckning än tjejer 
får slutbetyg i grundskolan. Arbetsgruppen fick äran att 
föreläsa om projektet i Sveriges riksdag förra veckan 
under ett lunchseminarie som gav stort avtryck bland 
ledamöterna.

Prinsparet fick också höra om Tillitsbyrån. Det är en 
satsning som kommunen gör med stöd av  
Samordningsförbundet Samspelet, riktad till  
målgruppen 15-29 år. Projektet syftar till att skapa verk-

samhet tillsammans med målgruppen för att  
bättre tillgodose deras behov.

BESÖK TILL BIBLIOTEKET
Med på besöket var Landshövdingen Georg Andrén 
och hans fru My Andrén. Med på plats från Grums 
kommun var Malin Hagström kommunalråd (S), Helene 
Tivemark projektledare, Hannah Sourander lärare  
Jättestenskolan, Linda Gull lärare Jättestenskolan,  
David Freundt processledare Tillitsbyrån,  
Algot Englund tidigare elev på Jättestenskolan som 
deltagit i projektet läsande förebilder och Elsa, Nova, 
Leo och Lucas från klass 5B på Jättestenskolan. 

I slutet av dagen anslöt även resten av klass 5B och  
medarbetare på Grums bibliotek.
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VINTERN PÅ GRUMS BIBLIOTEK

Öppettider och kontakt 
måndag–onsdag klockan 9.00–18.00 
torsdag–fredag klockan 9.00–16.00

Tidningsrummet är öppet från klockan 8.00  
Se grums.se/bibliotek för alla våra öppettider.

Öppettider Jul & Nyår

fredag 23/12 klockan 9.00–14.00 
måndag 26/12 stängt 
fredag 30/12 klockan 9.00–14.00 
torsdag 5/1 klockan 9.00–14.00 
fredag 6/1 stängt

Har du frågor eller förslag som gäller biblioteket?  
Hör av dig till oss, på telefon 0555-420 50 eller  
biblioteket@grums.se

Följ oss gärna på sociala medier för information om 
aktiviteter på biblioteket!

Facebook: Grums bibliotek
Instagram: grumsbibliotek

BOKEN KOMMER

För dig som har svårt  
att ta dig till biblioteket

Ibland kan det vara svårt att ta sig till biblioteket.  
Om du eller någon du känner behöver hjälp med att 
ta sig till biblioteket, kan Boken kommer vara en tjänst 
som underlättar.

En av våra bibliotekarier tar kontakt med dig innan 
besöket. Tillsammans hittar ni böcker som du vill läsa, 
som textböcker, ljudböcker eller talböcker. 

grums bibliotek

BIBLIOTEKET MINNS 2022

Vi på Grums bibliotek vill börja med att tacka alla 
våra besökare för ett fint år.

År 2022 har varit händelserikt och vi har skapat 
många fina minnen tillsammans med er.

Biblioteket, Edsholms äldrebostäder och förskolan 
Strandlyan skapade och släppte en bok tillsammans 
”Minnen och recept – från ett äldreboende och en 
förskola i Grums kommun”.

På nationaldagen den 6 juni fick vi besök av  
Inga Tvivel från gruppen Bland drakar och  
dragqueens som läste sagor. Barnen som besökte 
oss fick också själva öva på att läsa högt för  
läshunden Skoja.

Vi har bjudit på två fullsatta föreläsningar  
om Grums av K-G Johansson.

Biblioteket har flera gånger under året blivit  
uppmärksammade för sitt läsfrämjande arbete. Vi 
fick hålla ett föredrag på Bok- och biblioteksmässan 
i Göteborg. Vi blev tillsammans med Jättestenskolan 
och Västanå teater inbjudna till riksdagen för att  
hålla ett lunchseminarium om vårt gemensamma 
arbete för att skapa läsande förebilder. Vi fick också 
äran att berätta om vårt arbete och visa upp vårt fina 
bibliotek för Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia 
under deras Värmlandsbesök.

Vi har invigt en boktrappa där vi lyfter författare 
från Grums och resten av Värmland och haft  
uppskattade bokcirklar för både stora och små, den 
senaste är vår mysiga babybokcirkel.

Håll utkik i våra sociala medier och i GV-Nytt  
för att ta del av allt vi gör och erbjuder.

Varmt välkommen till oss 2023!
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vi jobbar för dig

Möt Louise, vår arkivarie
Louise Jakobsson har varit arkivarie i Grums kommun  
i lite mer än ett halvår. Vi har fått en pratstund med Louise  
för att lära oss mer om arkivet!

TEXT: MARIA KUMM 
FOTO: GRUMS KOMMUN

VAD GJORDE DU INNAN DU BÖRJADE  
I GRUMS KOMMUN?
– Jag arbetade med att ordna äldre arkiv på Värmlands 

tingsrätt. Innan dess arbetade jag länge kommunalt 
inom kultur och fritid samtidigt som jag läste kultur- 
studier och historia vid universitetet. Jag var museivärd 
på Wadköping i Örebro och senare guide på Alsters 
herrgård i Karlstad.

HUR TRIVS DU MED ATT VARA  
ARKIVARIE HÄR I GRUMS?
 – Jag stormtrivs och är lyckligt lottad att ha fantastiska 
kollegor! Det bästa med att vara arkivarie i en mindre 
kommun är att man får en stor bredd i sin roll. Jag  
arbetar dels med att vårda och tillgängliggöra det  
historiska arkivet, dels med att utveckla våra metoder 
för att arkivera den nutida informationen som i sin  
tur ska bevaras för framtiden.

BERÄTTA NÅGOT SPÄNNANDE SOM VI INTE 
VISSTE OM GRUMS KOMMUNARKIV! 

– Kommunarkivet är till för alla! Det är en demokratisk 
rättighet att få ta del av kommunens allmänna  
handlingar, med undantag för information som är  
belagd med sekretess. I Grums kommunarkiv finns 
även arkiv bevarade från de äldre kommunerna Ed, 
Borgvik och Värmskog. Den äldsta handlingen som jag 
har hittat (så här långt) finns i Värmskogs kommunarkiv 
och är en markegångstaxa från 1763. I den kan man läsa 
vad en vara eller en tjänst kunde kosta i Värmland, som 
ett dagsverke för en dräng eller ett lispund smör.

VILKA ÄR DE VANLIGASTE FRÅGORNA  
DU FÅR FRÅN INVÅNARE?

– Privatpersoner tar vanligtvis kontakt med arkivet för 
att de vill ta del av sina betyg och journaler, men  
de frågar också ofta om sin egen släkt och historia.  


