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Grums Näringslivscentrum är "oljan 
som får maskineriet att fungera" i 
samarbetet mellan de aktörer som är 
involverade i näringslivsutvecklingen i 
Grums kommun.

Grums Näringslivscentrum jobbar hårt och 
kontinuerligt med att utveckla en näringslivs-
tradition med rötter ur 1300-talet. Inom kom-
mungränsen har genom åren bland annat jär-
net till Eiffeltornet tagits fram och ursprunget 
till Absolut Vodka flaskan skapats.

– Grums Näringslivscentrum ska stödja 
det befintliga näringslivet i alla dess former, 
samt att vara pådrivande i utvecklingen av nya 
spännande affärsidéer och företag. Här är det 
one-stop-shopping som gäller, säger verksam-
hetschef Mats Gustafsson.

Positivt företagsklimat
I Grums finns även en företagareförening - 
Grumsföretagarna i samverkan. Föreningen 
fungerar som ett närverk till kommunen och 
andra myndigheter. Föreningens medlemmar 
värnar och samverkar om att skapa goda re-
lationer mellan kommunens företag och före-
tagare och därmed ett positivt företagsklimat. 

Strategiskt beläget
Grums ligger strategiskt vid E18, mitti pulså-
dern och tillväxtkorridoren Stockholm-Karl-
stad-Oslo. Inom en tolv mils radie bor över en 
miljon människor. Den direkta närheten till 
regionens motor, Karlstad, är stimulerande 
för näringslivsutvecklingen i Grums.  

– Vi inser även att näringslivet i Grums 
kommun är en bricka i ett större samman-
hang. I första hand Karlstadregionen, men 
även i resterande delar av Värmland, Sverige 
och övriga Europa finns viktiga samarbets-
partners och marknader. 
Grums kommun utgör tillsammans med öv-
riga kommuner i Karlstadregionen en gemen-
sam arbetsmarknadsregion med korta pend-
lingsavstånd. 

Rådgivning för nyföretagare 
En viktig verksamhet  i Näringslivscentrum 
är att underlätta för startandet av nya företag 
i Grums kommun. För detta ändamål finns ti-
digare Nyföretagarcentrum Grums, vilket nu-

mera ingår i Grums Näringslivscentrum. 
– Här finns rådgivning och stöd för dig som 

funderar på att starta eget, eller för dig som 
redan har börjat. 
Näringslivscentrum är platsen där kunskaps-
överföring sker från erfarna personer i det 
lokala nätverket till nyföretagare. Rådgiv-
ningen till nyföretagare är kostnadsfri och 
konfidentiell. 

Kompetensutveckling
Grums Näringslivscentrum jobbar även med 
kompetensutveckling i nära samarbete med 
bland annat Åsfjärdens utbildningscenter i 
Grums, Karlstads universitet och EU. Grums 
Näringslivscentrum samarbetar med olika fö-
retag och organisationer för att anordna kurser 
och seminarier i olika ämnen som företagarna 
har nytta av

Nyängen – ny handelsplats
Nyängen, vid knutpunkten mellan E18 och 
Riksväg 45, etableras just nu en helt ny han-
delsplats om totalt 400 000 kvadratmeter. 

– Nyängen har ett utmärkt handelsläge med 
12 000 passerande fordon per dygn. Vi kan er-
bjuda 18 000 kvadratmeter byggklart område 
redan idag, ytterligare 250 000 kvadratmeter 
senare i höst. Vi ser en kompletterande handel 
till Bergviks köpcentrum i Karlstad med fokus 
på tyngre sällanköpsvaror som bil, båt, hus-
vagn, möbler, bygg, sport och fritid, förklarar 
näringslivsutvecklare Thomas Ohlsson.

Värmaleden
Grums Näringslivscentrum ser också en stor 
framtidspotential i den småskaliga turistnä-
ringen. I projekt Värmaleden - en vattenväg 
i Värmlands hjärta - är man i samarbete med 
EU Interreg 3 Canal Link och lyfter ett nytt 
turistprojekt.

– Genom att transportera båten över land 
blir ett större sjösystem i det inre av Värm-
land tillgängligt. Värmaleden förbinder Vä-
nern, Värmeln och Glafsfjorden med hjälp av 
trailingmöjligheter i Borgvik och Edane. Vi 
har dessutom etablerat sex nya förankrings-
platser längs leden. Vi har också kontakter 
med en entreprenör som vill utveckla fisketu-
rismen paketerat med båtuthyrning kombine-
rat med aktiviteter, säger Monica Gustafson.
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Värmaleden är ett attraktivt turistmål som successivt skapar möjligheter för fler företag inom 
den småskaliga turistnäringen. Foto: B Dahlgren.

Rätt läge i Grums

Nyängen – ett nytt handelsområde för större sällanköpsvaror vid knutpunkten mellan E18 och 
Riksväg 45 i Grums. Marken är detaljplanerad och klar för etablering.

www.nyangen.se

www.varmaleden.se


