
Värmskogs Gym 

Är det dags att ta tag i träningen? Värmskogs Gym har nu 
fått en ny, större lokal i Bygdegården. Här kan du göra allt 
från att springa på löpband, lyfta fria vikter eller rulla ut en 
yogamatta.  

Tyvärr är alla gruppträningar inställda tillsvidare. 
Förhoppningsvis går det att hålla gruppträningar utomhus 
under våren och sommaren. 

Spana in den nya lokalen på www.varmskog.se 

Har du frågor, kontakta Helen Svensson 070-3274727  

 

L.M. Ericssons Minnesgård 

Öppnar den 15 juni med guidade turer varje dag fram till den   
15 augusti. Öppet alla dagar mellan 13.00 - 17:00.  

Midsommarafton håller vi stängt.  

 

VÄRMSKOGSBREVET 
NUMMER 1, MARS 2021 

 

 

 

Viktiga datum:  
28 Mars klockan 17:00 Bjuder Bygdegårdsföreningen Värmskog in till årsmöte. Mötet hålls utomhus, vid ingången till 

matsalen. 
 

 

Projekt - ”Hållbara Värmskog” 
 
Vi har fått beviljat projektmedel från Region Värmland för att analysera hur man kan skapa ett hållbart samhälle på lokal nivå ur ett miljömässigt, 

socialt och ekonomiskt perspektiv. Frågan vi ställer oss är: Går det att leva hållbart på landsbygden i framtiden eller kommer den urbana trenden hålla i 

sig och urholka landsbygderna? All tillgänglig data visar att människor fortsätter flytta in till städer i stor utsträckning. Men vi vill nu undersöka hur 

Värmskog kan gå mot strömmen! 

 

Vi tror på landsbygden och vi tror också på platsen där vi bor: Värmskog. Vi har därför valt att jobba med just Värmskogs utmaningar och möjligheter 

i vårt projekt. 

 

Under året 2021 kommer vi därför att försöka ta fram en visionsplan för Värmskog som utgår ifrån vad vi som by vill ha! Hur vill vi att vår lilla by ska 

se ut i framtiden och vad ska finnas här? Många tankar och idéer finns, med allt från äldreboende, cykelbanor och attraktiva byggnationer i strandnära 

lägen, till REKO-ringar, skateparker och samåkningsfunktioner. Det är just sådana tankar vi vill jobba vidare med och utreda om det är möjligt i 

Värmskog. Och om det är det: Hur går vi som bygd tillväga?  

Som ni förstår är den stora nyckeln i vårt projekt att nå ut till människorna i vår by. Utan tankar och idéer från föreningar och boende så faller projektet 

platt. Att skriva i Värmskogsbrevet är ett sätt att nå ut, men vi har också startat en Facebooksida som heter “Hållbara Värmskog” där vi lägger ut 

information, enkäter och svarar på frågor. Vi har även info på Värmskogs hemsida (www.varmskog.se) där ni kan hitta information och våra digitala 

“idélådor” där vi gärna tar emot innovativa idéer kopplat till utveckling. Dessutom har vi en mailadress dit ni kan vända er (hallbara@varmskog.se). 

Men vi förstår också att det är långt ifrån alla som har tillgång till internet och vi vill såklart även få in era synpunkter och prata framtid! Därför 

kommer vi att stå utanför lanthandeln under nästa vecka, fredag 12/3 kl 11:00-13:00 samt lördag 13/3 kl 11:00-13:00, för att svara på frågor samt 

lämna ut fysiska enkäter. Kom gärna förbi och prata framtid!  

Under projektet kommer vi även att starta Värmskogspodden! En slags digital radiokanal i vilken vi kommer att släppa två avsnitt per månad. 

Till podden kommer vi att bjuda in en mängd gäster för att prata landsbygd i allmänhet och Värmskog i synnerhet. Vi har bjudit in gäster både från vår 

bygd och utifrån där vi kommer prata om allt mellan himmel och jord som rör Värmskogs historia, framtid, möjligheter och utmaningar.  

 

Ämnen och gäster som är klara hittills (datum för sändning kommer senare): 

Värmskogs räddningstjänst: Anders Lindgren (som varit med över 50 år) och Johan Holmgren 

Kooperativets start och övertagande av friskolan: Jannika Hallén, Lotta Andersson-Widin och Pernilla Sjöstam 

Värmskog - en tillbakablick: Kurt Deland och Sven Gårdh 

Drömmen om ett seniorboende: Annika Andersson och Leif Pettersson (Leif är från Långserud och var drivande när de byggde sitt seniorboende) 

Lanthandeln då och nu: Tommy Sandström och Sigurd Bengtsson 

Värmskog då och då: Pawel Torkarczyk (sommargäst) och Johan Gärdt (utflyttad till Göteborg)  

Barnens Värmskog: Barn från Värmskogs friskola 

 

Podden, som kommer att ledas av Emil Mattsson, kommer att finnas på Spotify och 

Acast och heter “Värmskogspodden”. 

 

Har ni frågor och funderingar får ni självklart kontakt oss direkt!  
Lisa Gärdt (fd Deland) 073-8241798 och Karl Martinsson 079-0798079 

http://www.varmskog.se/


 

Värmskogs Hembygdsförening 
 
Hembygdsföreningens årsmötet för verksamhetsåret 2019 och 2020 kommer att skjutas upp ytterligare då vi väljer att följa 
folkhälsomyndighetens restriktioner kring allmänna sammankomster under rådande pandemi. 
 
Linnea Leijonmarck, Cathrin Sundling och Elin Skansen kommer på egen begäran lämna sina styrelseuppdrag från och 
med den 1 april 2021.Kvarvarande ledamöter fyller upp deras platser och tillfällig ordförande blir Lena Nordahl fram tills 
det att ett ordinarie årsmöte kan hållas. 
 
Vid eventuella frågor, kontakta Lena Nordahl 070-6115146 
 
Glöm inte att betala din medlemsavgift för 2021! 
Enskild 125:- eller familj 200:- 
Betalas till Bankgiro 281-4325 eller swish 123 100 0355 
 
För att ditt medlemskap ska vara giltigt måste du ange namn vid betalning, även vid betalning via swish. 

 

 

Tankar kring fotboll - Värmskog sportklubb 
 
Det känns avlägset till grönt gräs, ljumma sommarkvällar, fyllda läktare och fotboll, men för oss pågår förberedelserna för fullt inför en, som vi 

hoppas, så normal säsong som möjligt.  Vi vill höra publikens hejarop återigen ljuda över den grönbeklädda Liljevallen när våra blåklädda VSK:are, 

stora som små, spelar!  

 

Den här pandemin tror jag har fått många att tänka över hur vi lever våra liv och vad som är viktigt.  Jag tror vi alla kan hålla med om att man 

värdesätter mötet med andra människor och möjligheten att få delta i sociala sammanhang i större utsträckning numera.  

Världen är uppochner, även i lilla Värmskog.  

 

Det får mig att tänka till kring vad sporten i allmänhet och fotbollen i synnerhet betyder för vår lilla by? Vad är det som gör att Värmskog ligger i topp 

år efter år när man mäter publiksiffror (senast 2019 hade vi högst i hela serien) Jag tror inte värmskogingen i allmänhet är mer intresserad av fotboll än 

gemene man. Men någonting är det som gör att vi har stor uppslutning vid våra matcher. 

  

Får jag fritt spekulera så vill jag tro att fotbollen erbjuder (utöver spännande matcher) en mötesplats dit alla är välkomna och man kan direkt känna sig 

som en del i laget där publiken är lagets 12:e spelare. Liljevallen och fotbollen förenar och jag vill därför bjuda in just dig, som kanske aldrig någonsin 

haft en relation till fotboll men än dock längtar efter att träffa andra. Kom ner på en match till sommaren (om vi tillåts att arrangera matcher) och ta del 

av känslan och gemenskapen! 

Om det inte är gemenskapen så chansar jag på att det är den goda korven som lockar! Oavsett vill vi gärna träffa dig samt alla våra trogna 

supporters.  Så känn er varmt välkomna! 

 

I år kommer vi att ha igång sex olika lag i klubben där fyra är barn-/ungdomslag, vilket känns riktigt roligt! Vill du anmäla ditt barn till ett lag eller har 

du har frågor eller funderingar kan du hitta information på vår Faceboksida ”Värmskog sportklubb”.  

Det går även bra att ta kontakt med mig så lotsar jag er vidare till rätt personer.  

 

Barn födda -15,-16 och -17 - ”Bollkul” med start när gräsmattorna blir gröna. 

Barn födda -13 & -14 - Startar tisdag 9/3 i Sporthallen och tränar 1 dag i veckan. 

Barn födda -10 & -11 - Går i år upp på 7-manna, startar när gräset är grönt.  

Barn födda -08 - Kommer i år att inleda ett samarbete med Grums IK, träningstider ej satta. 

 

Vi är tacksamma om ni vill stödja oss genom ett medlemskap (150 :- enskild/300 :- familj)  

Bankgironummer: 704-4555 eller swish 123 146 0518 (Glöm inte att ange ert namn) 

 

Ordförande Värmskog Sportklubb, Johan Holmgren, 070-405 00 70 

 

 

 

 
 

     
www.varmskog.se 
 

 

 
 


