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Kallelse till årsmöte Värmskogs Byalag
Under våren har representanter från olika föreningar i Värmskog samlats för att diskutera intresset för att
tillsammans driva frågor kopplat till Värmskogs framtid och utveckling genom byalaget. Det visade sig att det
finns ett stort intresse för att gemensamt hjälpas åt att skapa en vision för bygden. Men önskan från
föreningarna var att detta samarbete skall ske utan en gemensam förening i grunden. För att förenkla arbetet
och komma undan byråkrati har man en önskan om att avveckla Byalaget och istället bilda en
utvecklingsgrupp! Föreningarna har tagit fram en gemensam målsättning med sitt arbete genom Byalaget som
lyder:
"Målet är att verka för och vara en samlande kraft för bygdens utveckling i linje med en gemensam
vision"
Byalaget kallar till två årsmöten för att lyfta denna fråga, som boende i Värmskog är
automatiskt medlem, varmt välkomna!

du

Söndag 20 juni klockan 15:00 i Friskolans matsal
Torsdag 1 juli klockan 18:00 i Friskolans matsal

Kallelse till årsmöte Värmskogs Hembygdsförening
Styrelsen har beslutat att hålla årsmöte söndag den 11 juli klockan 18:00 i Friskolans matsal. Verksamhetsår
2019 och 2020 kommer att redovisas. Alla medlemmar kallas till årsmötet.
Motioner skall vara inlämnade senast 27 juni. Mail: lena.nordahl@telia.com
Sista datum för namnförslag till styrelse och revisorer lämnas senast 4 juli. Mail: willman.nytomta@telia.com

Kalendarium
15 juni klockan 13:00 LM-Gården öppnar för säsongen
20 juni klockan 15:00 Årsmöte Värmskogs Byalag i Friskolans matsal
30 juni klockan 19:00 Årsmöte Värmskogs Fiberförening i Friskolans matsal
1 juli klockan 18:00 Årsmöte Värmskogs Byalag i Friskolans matsal
11 juli klockan 18:00 Årsmöte Värmskogs Hembygdsförening i Friskolans matsal

Lyssna på Värmskogspodden!
Hittills har det släppts 5 avsnitt.
Du kan höra dem på Acast eller Spotify.

www.varmskog.se

3 snabba frågor med Värmskogs Café
Hur många besökare lockade ni 2020? - Cirka 90 000 besökare
När var ert rekordår? – Vårt rekordår var 2019
Hur mycket räkor såldes under ert rekordår? – Då såldes cirka 30 ton
räkor

Museet fyller 60 år
Lars Magnus Ericsson föddes den 5 maj 1846 på Nordtomta Gård i Vegerbol, där han bodde fram till 1867 då
familjen flyttade till Stockholm. Gården såldes då, men köptes sedan tillbaks av sonen Gustav Ericsson under
1940 talet för att stanna inom familjen tills det att Hembygdsföreningen 1955 köpte gården för att skapa ett
museum i Lars-Magnus ära. 1961 den 20 augusti öppnade telefonmuseet för allmänheten och invigdes av
dåvarande Landshövding. Under 1970 talet startade guidningen på museet i den regi som det är idag och 1976
hölls ett stort 100 års jubileum på gården då det var 100 år sedan Lars-Magnus grundade firman Ericsson.
Under 2001 hade gården ett rekordår då man hela sommaren firade firman Ericssons 125 års jubileum. Cirka
2500 personer besökte gården och en egen LM-bakelse såldes på Värmskogs Café.
I år firar alltså LM-Gården 60 år som museum och firman Ericsson firar 145 år sedan den skapades. Dubbelt
firande och vi hoppas då såklart på dubbelt med besökande! Vi har vidtagit åtgärder och följer restriktioner
gällande Covid-19.
Öppet som vanligt alla dagar från den 15 juni till den 15 augusti mellan 13:00 – 17:00 (stängt midsommar)

Uthyrning lottkiosk
Under sommaren kommer Värmskogs Hembygdsförening hyra ut lottkiosken vid Värmskogs Café till
föreningar, hantverkare, småskaliga försäljare eller andra som är intresserade av att visa upp sina produkter!
Är du intresserad? Kontakta ordförande Lena Nordahl på 070-6115146

Värmskogs Hem & Trädgård
Från och med hösten 2021 kommer vi på Värmskogs hem & trädgård
erbjuda tillsyn av fritidshus där du som kund formar tjänsten efter dina
behov. Vi kommer bygga på med mer tjänster inom gräs, trädgård och
underhåll framöver. Rutavdrag gäller för de flesta tjänsterna.
Ring eller maila för idéer och prisförfrågan.
varmskogshemotradgard@gmail.com
070-2628739
Ha en fin sommar!
Sandra, Värmskogs hem & trädgård

Värmskogsbrevet är ett brev skapat för att omfamna allt som sker i bygden, både hos företag, i föreningar och
annan verksamhet. Vi hoppas att informationen skall nå alla då det hamnar ett fysiskt brev i brevlådan. Har du
information du vill nå ut med? Kontakta Linnea Leijonmarck 072-4281528 eller
linnealeijonmarck@kotmail.com

