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Byggnadsvård
Våren 2019 renoverades golvet på Liljenäs Hembygdsgård. Detta arbete utfördes ideellt till största del
av Richard Johansson. Hembygdsföreningen fick ett bidrag på 10 000:- till golvrenoveringen och
kostnaden slutade på 44 862:- Viktigt tillägg: Golvet var ruttet underifrån och var inte endast i behov
av byte på grund av ett stort antal gäster till Caféverksamheten.
Inför sommarsäsongen 2019 sattes efter önskemål upp skyltar och ritades tydligare MC parkeringar på
den kommunägda parkeringen, samt gjordes en tydlig personalparkering för Caféverksamheten på
Bygdegårdens mark för att få bättre ”ordning” på parkeringen. Under samma diskussion redogjordes
även att skolan inte uppskattar när gäster går in på den öppna skolgården och leker på lekplatsen. För
att försöka minska även detta problem gjordes en överenskommelse med Grums kommun som äger
boule-planen att Hembygdsföreningen har rätt att ha enklare leksaker där för att behålla Cafébesökarna
på det området.
Föreningen har sommaren 2019 och 2020 haft Roger anställd för fastighetsskötsel.
Vintern 2019 startade gallring av föreningens skog. Samt ett arbete med att ta fram en ny
Skogsbruksplan som blev klart under våren 2020. Skogen blev ej certifierad.
Sommaren 2020 grävdes det ner galler kring Rombottens hembygdsgård. Detta för att hålla
grävlingarna borta. Föreningen fick ett bidrag på 6053:- från länsstyrelsen som täckte kostnaden för
hyra av grävmaskin samt nätkostnaden.

Aktiviteter 2019
30 april Valborg. Brasa och våffelförsäljning vid området Liljenäs. I år valde vi tillsammans med
Sportklubben att skippa fyrverkeriet och istället skänka de pengarna till Barncancerfonden. Uppskattat
initiativ.
LM Eriksson muséet har haft öppet dagligen från den 15 juni – 15 augusti.
6 Juli Värmskogsdagen. 14 utställare inne i matsalen och hembygdsföreningen sålde cirka 200
våfflor.
17 Juli Visor & Hästjazz Föreställningen hölls i matsalen på Bygdegården.
22 november jultallrik & Wermland Operas Julturné 2019. Denna kväll bjöd vi in till en jultallrik
på Liljenäs Hembygdsgård, arrangerat av hembygdsföreningen. Vid jultallriken deltog cirka 20
personer från Värmskogs Friskola samt 8 övriga gäster. Till julshowen anslöt sedan cirka 10 personer
ytterligare.

Aktiviteter 2020
Sommaren 2020 arrangerade Dokumentationsgruppen fotoutställning under två helger i Karsbols
skolhus. Det var ett uppskattat evenemang och cirka 80 personer besökte utställningen som innehöll
bilder på olika skolklasser från Värmskog.
LM Eriksson muséet har haft öppet dagligen från den 15 juni – 15 augusti.

Information och kommunikation
På vår hemsida ”www.hembygd.se/varmskog” kan man läsa om det som händer och har hänt i bygden.
Även på www.varmskog.se uppdateras Hembygdsföreningens information. Samt på Facebook genom
sidan ”Värmskog Världens Bästa By” och gruppen ”Värmskog en Liten by med Affär och allt”.
På ”www.bygdeband.se” finns en stor fotodokumentation från Värmskog som nu har flyttats till
hembygd.se. Denna sida administreras av Börje Willman. Under 2019 har Ingrid Johansson och Lena
Nordahl skapat en dokumentationsgrupp som med hjälp av Börje startat upp ett omfattande arbete med
att samla information på Hembygd.se. Detta arbete fortsatte under 2020 och gruppen fick ett bidrag på
10 000:Hembygdsföreningen har gett ut Värmskogsbrevet en gång under 2019, 2020 kom det tyvärr aldrig ut
något brev. Det delas ut till alla hushåll i Värmskog och trycks i 500 exemplar varje gång. Det har
även blivit uppladdat på Värmskogs hemsida, Varmskog.se för den som önskar läsa men inte bor i
Värmskog.

LM-Ericsson Minnesgård
Under 2019 uppgick antalet besökare vid gården till 685 personer. 45 barn och 640 vuxna.
Entréavgiften gav en intäkt på 32 670 kr. Säsongen inleddes med en träff tillsammans med den
avlämnande LM-gruppen och en gemensam arbetsdag med iordningsställande av gården inför
säsongen. Redan före öppningsdatum besöktes museet av elever från Borgviks skola den 2:e maj, och
den 23:e maj av ett fyrtiotal pensionärer från Kil. Vid båda dessa tillfällen sköttes guidningen av Lars
Liljestrand, precis som vid andra tillfällen då gården besökts av större grupper.
Under 2020 uppgick antalet betalade besökare till 784 personer. Var av 133 barn och 651 vuxna.
Entréavgiften gav en intäkt på 28 759 kr. Liljenäs friskola besökte gården den 25:e augusti, med Lars
Liljestrand som guide.

Förslag på verksamhetsplan 2021:
Dokumentationsgruppen:
Fortsätta digitaliseringsarbetet
Byggnadsvård:
Liljenäs - Laga skorsten, täta ytterdörr, byt fasad gamla delen + eventuellt tilläggsisolering, gör ny
entrétrappa, nya leksaker boule planen
Soldattorpet - Måla huvudbyggnad
Halla - Få bort grävling, reparera sockel/syll, ny skyltning, täck skorstenen, skrapa & måla murstock
Rombotten - Sanera dass
Nattstugan - Elda brasa, byt brädfodring vissa delar, nya hängrännor

