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Årets andra brev                  
Här kommer årets andra Värmskogsbrev. Det är med stor glädje jag skriver detta brev då många hörde av sig efter 
det förra brevet och uttryckte sin uppskattning! Tack för det. Som sagt, det är bra att få information om vad som 
är på gång i bygden och alla nås inte via så kallade sociala medier. Här kommer nu en uppdatering av sådant som 
är på gång inför början av hösten.  

Information från hembygdsföreningen 
Hembygdsföreningen bjuder in till festligheter redan Lördag 3 september kl 14-16 då vi firar 60-års jubileum 
för Rombottens hembygdsgård. 

 

 

Höstmarknad 
Lördag den 8 oktober kl 11-15 arrangerar hembygdsföreningen höstmarknad på Liljenäs. Utställare kommer 

att finnas på plats, hantverk, matprodukter, loppis med mera. Det blir även lotterier och försäljning av våfflor 

och dryck. Vill du vara med och ställa ut hör av dig till Irene Jansson tel. 070-598 2387, gärna så snart som 

möjligt, dock senast den 1 oktober. 

Information från bygdegårdsföreningen 
Renovering av lokalerna - Värmskogs gröna friskola! 
Under sommaren har det varit full fart med renoveringen av Värmskogs friskola. Det nya ventilationssystemet 

är nu på plats. Förutom att lokalerna får bättre inomhusmiljö är det nya systemet energismart genom att el som 

tillsatsvärme har ersatts av varmvatten från flispannan. Det kommer att ge väsentligt lägre driftskostnader. 

Arbetet med att laga taken och byta papp är nästan slutfört, och i slutet av augusti monteras solceller på taken 

som Värmskogs Fiberförening bekostar. Det kommer ytterligare att sänka elkostnaden. Ett viktigt steg i 

Värmskogs hållbarhetsarbete och satsning på förnybar energi! Det är också ett kvitto på vad Värmskog kan 

åstadkomma genom samarbete för en levande bygd! 

Programmet börjar kl 14.00 med berättelser om gårdens historia och musikunderhållning. 

Efter det cirka halvtimme långa programmet kan du fika, titta på gården och prata med vänner och 
bekanta. 

Kom gärna i gammeldags kläder för att bidra till stämningen! Vi delar ut pris till bästa klädsel. 

Ta med egen fikakorg. Det kommer att finnas möjlighet att köpa kall dryck mot swish betalning. 

Det finns även möjlighet till transport från kyrkan kl. 13.15. Om du önskar transport ring Susanne 
Walan senast den 31 augusti på tel. 070-525 8807. 

 

 



En annan nyhet är att sporthallen under hösten ska få ljudabsorbenter i taket, vilket betydligt förbättrar 

ljudnivån! Här har vi satsat på återbruk av material genom att ta över absorbenter som tidigare har suttit i 

Hammarhallen på Hammarö. 

Bygdegårdsföreningen som förvaltar Värmskog Friskolas byggnader vill framföra ett stort tack till er 

Värmskogsbor som sponsrar renoveringen och alla frivilliga som utfört den viktiga renoveringen av 

skolan. Utan er insats och stöd har renoveringen inte kunnat genomföras! 

Tack Värmskogs Fiberförening för att ni gör vår skola mer hållbar och sänker vår energikostnad! 

Entreprenör för det nya fläktsystemet är Fläkt Teknik Entreprenad. Tack för ett mycket bra samarbete! 

Sist men inte minst, stort tack till Bygdegårdsföreningens projektledare Hans Nilsson och Robin Karlsson. 

Kostnaden för renoveringen av Värmskogs Friskola uppgår till cirka 600 000 SEK. Det är en investering för 

framtiden, att vi kan erbjuda bra skolbyggnader för våra barn och lärare. Det är en av grundpelarna för ett 

levande Värmskog! 

Alla bidrag till renoveringen av Värmskogs Friskola är värdefulla. Swisha till 123 484 4254, eller sätt in på 

Bankgiro 250–9065. Märk insättningen med ”Renovering Friskolan”. 

         

Bilder från renoveringsarbetet. 

Kalas eller andra tillställningar 

Bygdegårdsföreningen vill även tipsa om möjligheten att hyra den fina matsalen med utsikt över Värmeln för 
festligheter och kalas. Mycket prisvärt. För bokning och information se: https://varmskog.bokamera.se  

Information från Värmskogs församling 

Frälsarkransen 

Under våren/försommaren utfördes arbetet med att anlägga en meditativ frälsarkransslinga i anslutning till gamla 
kyrkplatsen vid Värmskogs kyrka. Arbetet är nästan klart. Välkommen att göra en vandring på slingan. Den är kort 
och handikappvänlig. 

Soppluncher 
Under våren arrangerades soppluncher med underhållning i sockenstugan vid några tillfällen. Detta var 

mycket uppskattat och därför kommer församlingen att arrangera detta även under hösten. Dag och tid 

meddelas senare.  

Annonseringar 
Vill du som företagare annonsera i Värmskogsbrevet? Hör av dig till Susanne Walan (kontaktuppgifter i slutet av 

brevet).  

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 som ett fysiskt brev i brevlådan. Har du 
information du vill nå ut med? Kontakta Susanne Walan, tel. 070-525 8807 eller sml.walan@gmail.com 
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