
                             

 
 

Utbyggnad av Bygdegården 
Bygdegårdsföreningen Värmskog som tidigare hette Liljenäs Bygdegårdsförening, äger och 
förvaltar matsalen samt sporthallen i Bygdegården. Men även de lokaler som Värmskogs Fri 
och förskola hyr och bedriver skola och dagisverksamhet i. Bygdegårdsföreningen har nu 
byggt ut delen där dagis bedrivs då efterfrågan växt för fler dagisplatser. Utbygget är på ca 80 
kvm och består av tre rum plus kapprum samt en nybyggd ”dubbeltoalett” med skiljevägg 
emellan för barnen. Utbygget rymmer 12-15 barn och planeras att vara i bruk inom en månad. 
Personalen har själva fått vara med i samarbete med Bygdegårdsföreningen för att planera 
planlösning och bygget för att fylla så många behov som möjligt.  

Framtidsvisionen för Värmskog då vi är Grums mest turistbesökta destination, är att 
bevara och inte mist utveckla vår landsbygd ännu mer. Idéer om ett servicecenter på området 
mellan matsalen och skolbyggnaden där turister ska få information är en av framtidsplanerna. 
Utbygget planeras att vara ca 100 kvm och kommer rymma ett litet turistcenter och eventuellt 
souvenirförsäljning, samt lokaler som ska kunna nyttjas av bygdens egenföretagare. Kanske ett 
konferensrum att hyra, eller skrivare och kontorsutrustning att hyra. Även detta bygge 
kommer, om ekonomin tillåter, byggas även för skolans nytta för att kunna erbjuda bättre 
lokaler för fritids. 

Glöm inte bort att Bygdegården ägs av alla oss som bor här i Värmskog, det betyder att vi alla 
behöver hjälpas åt att hålla lokalerna fina. Kom på arbetsdagarna! 

 

Blänkare Hembygdsföreningen 

Då Annelie och Cattis tycker det är viktigt att bygden ska fortsätta känna att Cafét är 
Vårt Café, och inte stoppas av de långa köerna som bildas under högsäsong, kommer 
alla betalande medlemmar i Hembygdsföreningen Värmskog kunna hämta ut ett 
visitkort och slippa stå i kö. Det är viktigt att vi känner oss stolta över Cafét och inte 
minst att vi vill åka dit! Mer om detta i nästa nummer av Värmskgsbrevet. 

 

 

Utgivare: Värmskogs Hembygdsförening. Kontakta Agneta 070-2154034, Linnea 072-4281528 
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Viktiga datum att boka in i kalendern: 

16 & 23 September är det dags för Arbetsdagar vid Värmskogs Bygdegårdsförening 

samt Fri- och Förskolan. Dagen startar 09.00 och alla ni som någon gång under året 

nyttjar Bygdegårdens lokaler är mer än välkomna att delta för att hålla inne och 

utemiljön snygg och fräsch. Vi bjuder på lunch! 

14 Oktober är det dags för årets Höstmarknad på Liljenäs. Marknaden kommer 

hålla till i matsalen på Bygdegården och här inne finner ni allt från fårskinn, 

nyskördade grönsaker, hantverk och inredning. Konstnären Marja i Myrom kommer 

under dagen måla en tavla. Du kan köpa lotter och ha chansen att gå hem med ett 

unikt konstverk. Hembygdsföreningen kommer sälja kolbullar och kaffe med dopp 

utanför entrén. Vi hoppas på en solig höstdag och att ni alla tar er tiden för ett besök 

på Höstmarknaden mellan 11.00 – 16.00 

9 December har vi äran att presentera Wermland Operas Julturné 2017. Den 

framförs av Stefan Ljungqvist, Anton Ljungqvist och Samuel Skönberg. Titeln är 

Kura Skymning, En afton i väntan på julen. Showen börjar 19.00, pris 150:-. Biljetter 

kan förbokas på Degerbyns Handel, eller köpas direkt i entrén mot kontant eller swish 

betalning.  

 

             Degerbyns Handel – Nära Dig 

       Tel: 0555-20029 

 



 

Träning 

Kanske är vi inte ensamma om att känna oss en gnutta lata efter semestern. Men ni kan vara 

lugna. Här i Värmskog har vi ett stort utbud av aktiviteter för både stora och små. Vi har 

fotboll, innebandy, cirkelträning, gympa, pingis & tabata. I detta brev kommer vi lyfta fram 

aktiviteter där vi även önskar att herrarna vill haka på. Nämligen gympa, cirkelträning & tabata. 

Nu tycker vi det är dags att även grabbarna pallrar sig ner till några av de pulshöjande 

aktiviteterna som är på måndagar, tisdagar och torsdagar i sporthallen.   

Måndag: 18:45 Gympa           

Tisdag: 19:15 Pulshöjande              

Torsdag: 18:00 Pulshöjande 

Och med pulshöjande menar vi cirkelträning, tabata, HIIT eller crossfit. För att se vilken 

aktivitet det är vid olika datum besök Varmskog.se eller Facebook: Värmskog en liten by med 

affär och allt. Vid eventuella frågor kontakta någon från styrelsen i Sportklubben eller Andrea 

Larsson 072-536 06 22. 

För att börja träna: 

1. Betala medlemsavgiften till Bygdegårdsföreningen på 150:- per person eller 300:- / 

familj för att få utnyttja deras lokaler. Bankgiro 250-9065. Glöm inte att märka 

betalningen med ert namn och personnummer, samt namn och personnummer på 

övriga familjemedlemmar.  

2. Betala avgiften på 600:-/helår eller 300:-/halvår till Sportklubben. Betalar ni denna 

avgift kan ni medverka på alla de aktiviteter Sportklubben erbjuder. 

 

Vi vill även påminna om Värmskogs Gym! Ja, 

för visst är det så, att det till och med finns ett 

litet gym här ute på bygden. Kostnaden för att 

träna är precis som för aktiviteterna i Sporthallen, 

en årssumma på 150:- till Bygdegårdsföreningen 

då vi håller till i deras lokaler. Sedan en kostnad på 

500:-/år eller 250:-/halvår för att nyttja gymmet. 

Kontakta Elin Skansen på 072-508 78 27 för 

betalningsinformation samt information om 

nyckel till gymmet. Gymmet är alltså öppet dygnet 

runt, året om, för den som är sugen att träna! 

 

                                                                                              

 

Höstutflykt 

Med hösten kommer den friska luften och lusten att ta sig ut i skog och natur. Nedan följer en liten 

genomgång av alla de hembygdsgårdar som finns här i Värmskog och som är värda ett besök. Gör en 

utflykt, titta på de fina byggnaderna och låt er fascineras av den kunskap man hade när man byggde  förr i 

tiden. Stäng av mobilen för en timma och bara va! För mer information besök Hembygd.se/Varmskog 

Halla                

Halla är en före detta backstuga. En liten enkel stuga som byggts på någon annans mark där de som 

bodde där inte hade något eget jordbruk att sköta. Detta är en stuga som fraktades hit från Brunskog runt 

1880 över isen. Halla är ensligt belägen i Gansbyn, nära sjön Rommen och var från början en barack åt 

rallare. 

Nytomta i Rombotten              

Detta är en mangårdsbyggnad, alltså ett bostadshus för de som hade ett jordbruk förr i tiden. Detta är 

Värmskogs äldsta bevarade byggnad och uppskattas vara byggt år 1690. Här inne finns ett litet 

skolmuseum med inventarier från nedlagda skolor.  

Stortorpet                    

På denna mark i Stora Skärmnäs ligger tre byggnader, Soldattorpet i Stora Skärmnäs byggnad är från 

tidigt 1800-tal. Här finns även ett 1600-tals härbre som flyttats hit samt ett uthus som även det flyttats hit 

och senare kommit att renoveras till ett litet kapell, Thorgiers kapell. 

Nordtomta, L.M. Erikssons Minnesgård            
Här bodde telefonindustrins grundare Lars Magnus Eriksson. Nordtomta i Vegerbol var hans 

barndomshem och har senare kommit att bevaras och renoveras för att användas som hembygds- och 

minnesgård. Under sommarhalvåret kan man här få guidade turer.  

Liljenäs         

Byggnaden från 1860-talet var ursprungligen ett boningshus på en gård i Gansbyn. 1924 flyttades huset 

till Liljenäs där det iordningställdes till socknens första allmänna samlingslokal. Sedan 90-talet har det här 

bedrivits caféverksamhet i olika regier.         

Nattstugan                                         

Nattstugan i Degerbyn har en huvudbyggnad från 1800-talet och har under de senaste åren 

hyrts ut som fritidsbostad åt privatpersoner.        

 


