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VÄLKOMMEN PÅ EN FRAMTIDSDAG  
 

Lördag den 9 oktober bjuder projekt "Hållbara Värmskog" in hela bygden till en dag för att prata framtid! Vi kommer vara i matsalen på Liljenäs 
Friskola, bygdegården, och dagen pågår mellan 10:00-15:00. Ni kommer dels få ta del av resultat från projekttiden samt jobba tillsammans 
kring olika ämnen! Tillsammans lyfter vi frågor och diskuterar lösningar för hur vi vill att vår bygd ska utvecklas. Vi bjuder på lunch under dagen 
och måste därför ta in anmälningar. Du kan anmäla dig på Facebook eller fysiskt via Värmskogs Lanthandel senast den 1 oktober. 
Framtidsdagen är kostnadsfri. Efter avslutad dag är du varmt välkommen till Servicepunkten för eftersnack där det finns snacks och dryck att 
köpa! Vi hoppas att restriktionerna ska tillåta att vi genomför detta men vi kan komma att ändra beroende på hur läget ser ut. Ta med dig 
vänner, familj och grannar på en riktigt trevlig framtidsdag! 
 

 

  

www.varmskog.se 
Lyssna på Värmskogspodden!  

Du kan höra dem på Acast eller Spotify 

En hälsning från Värmskogs Församling 
Söndagen den 19 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Låt oss tillsammans bidra till en öppen och välkomnande 
församling där den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors lika värde och värderingar i Värmskogs 
församling/Grums pastorat/Svenska kyrkan. Du bidrar till bygdens gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig 
själv och andra genom Värmskogs olika verksamheter och att bevara församlingens kulturarv, byggnader och traditioner, 
du stöder kyrkans sociala/diakonala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg. 

Kyrkovalet brukar kallas ”Det glömda valet” så låt oss ändra på det i Värmskog. Din röst är viktig, ta en tur till Värmskogs 
sockenstuga och utnyttja din rättighet och låt Din röst bli hörd. Söndagen den 19 september 09.00-11.00 och 13.00-18.00 
är det öppet för val. Tag med ditt röstkort och ID handling. Vi bjuder på kaffe med bulle. Din röst är viktig. Tack för att du 
ställer upp. Varmt välkommen önskar Värmskogs Församling! 

Nu startar vi Björkåsverkstan Värmskog AB! 

Den 2 oktober har vi officiell öppningshelg för nya butiken och verkstaden här på Björkås, men ni kan 
reda nu boka tid för service. Björkåsverkstan ligger i Degerbyn, det vita lastbilsgaraget intill vägen, 
och vi kommer utföra service, reparation och underhåll på allt ifrån bilar till gräsklippare. Vi kommer 
även erbjuda uthyrning av släpkärror samt verktyg och maskiner, till exempel skruvdragare och kap- 
och gersåg med mera. I vår butik kan ni inhandla allt från bilvårdsprodukter, oljor för bil, atv, klippare, 
mopeder samt visst servicematerial. I startläget kommer vi anpassa oss och utföra arbetet under 
kvällar och helger på grund av ytterligare jobbanställning. Men vi hoppas inom en snar framtid kunna 
presentera mer fasta tider för butik och verkstad.  

Jag som har startat företaget heter Robert Andersson och har över 15 års heltidsarbete med bilar 
samt en fordonsutbildning som ligger till grund i företaget. Jag ser ett bristande utbud av just de 
tjänster vi kommer erbjuda, här i Värmskog, och min förhoppning och mål är att man så småningom 
ska se det som en självklarhet att serva sina bilar och maskiner lokalt hos oss på Björkåsverkstan. Min 
dröm och målet med företaget är att driva denna butik och verkstad på 100% där vi ges möjlighet att 
erbjuda ännu mer tjänster och produkter.   

Kontakta oss via telefon 070-6657413 eller via mail robert.andersson8704@gmail.com 

Håll utkik, snart kommer vår facebook-sida, samt hemsida med mer info kring öppningshelgen! 

http://www.varmskog.se/
mailto:robert.andersson8704@gmail.com


 

Värmskogs-Gripen fyller 70 år 

John Engvall designade kommunvapnet för Värmskog under 1950 – 
talet med grunden att huvudet, gripen, representerar den forna tiden i 
bygden. De tre korsen i vapnet har stort symboliskt innehåll då de för 
det första ska, i kontrast till griphuvudet, symbolisera den kristna tiden 
och de tre kyrkobyggnader man haft i Värmskog (från 1200-, 1600- 
respektive 1700-talen). För det andra är korsen symboler för 
församlingens tre landsändar – östra, västra och norra Värmskog. 

Värmskogs landskommun bildades 1863 och den 12 oktober 1951 fick 
Värmskog sitt vapen fastställt av Kungl. Maj:t med vapnets blasonering: 
 

 
”I fält av silver ett avslitet blått griphuvud mellan tre blå kryckkors, ordnade två och ett” 

 

 
 

Nu i höst startar det upp ännu ett nytt företag på bygden - Värmskog Hem och Trädgård 

Verksamheten drivs av Sandra Andersson Bodin som är född och uppvuxen här i Värmskog och 
efter att ha arbetat under många år på kontor vill hon nu förverkliga sin dröm om att arbeta i 
bygden och få spendera tid utomhus! Hon kommer erbjuda tjänster till både säsongs- och 
fastboende där du kan få hjälp med stugtillsyn, påsättning/avstängning av vatten/värme, 
snöskottning, röjning, vattning, plantering och enklare målning. Sandra bygger specialanpassade 
lösningar så ta gärna kontakt så hittar ni säkert ett upplägg som passar!  

Telefon: 070-262 87 39  Mail: varmskogshemotradgard@gmail.com                                          

Instagram: Varmskogshemotradgard  

 

 

KALENDARIUM 
11 september klockan 14:00 möter VSK Årjängs IF i en enkronasmatch på Liljevallen. 

18 september arbetsdag Bygdegården, alla medlemmar hälsas välkomna med start 09:00 – 13:00, medtag egen matsäck. 

25 september arbetsdag Bygdegården, alla medlemmar hälsas välkomna med start 09:00 – 13:00, medtag egen matsäck. 

2 oktober öppningshelg Björkåsverkstan Värmskog, håll utkik, mer info kommer! 

9 oktober 10:00 – 15:00 Workshop med Hållbara Värmskog i matsalen på Liljenäs Friskola, Bygdegården. Under dagen serverar vi 
lunch och föranmälan krävs därför genom Facebook eller i Värmskogs Lanthandel. 

 

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@hotmail.com 

Hej alla Värmskogingar 

Efter att jag slutar för säsongen 

som vaktmästare på Cafét tänker 

jag meka lite i min verkstad 

hemma på Mon med service och 

lättare reparationer på kärror & 

gräsklippare med mera. Jag tänker 

börja med detta i slutet på 

oktober, men det är bara att höra 

av sig om man vill ha hjälp med 

något. Jag har F/A skatt, Greger 

Andersson. 

Telefon: 0730316681                         

Mail: mon@telia.com 

 

ENKRONASMATCH & MÄSSA 

Den 11 september bjuder VSK in till årets enkronasmatch. Vi tar emot Årjängs IF klockan 14:00, 
och bjuder på inträdet dagen till ära! Enkronasmatchen bygger på att privatpersoner eller 
företagare är med och stödjer genom att lägga en peng per åskådare som kommer på matchen. 
Man kan lägga 1, 2, 5 eller 10 kr per åskådare (eller valfritt fast belopp).                                                                                                                                     
Vi kommer även under denna dag, för att visa upp det lokala näringslivet, att anordna en mini-
mässa där företag ställer ut och visar upp sina verksamheter vid Liljevallen.  

Är du intresserad av att vara med och sponsra matchen eller ställa ut ditt företag, ta kontakt!                                                                                                                                                                                           
Johan Holmgren 070-4050070  eller johan-holmgren@linjemontage.se                                                           
Varmt välkomna! 
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