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Årets sista brev 
Här kommer årets sista brev, även sista brevet skrivet av Linnea för ett tag framöver. Är du 
sugen på att ta över, eller har du tips på någon som skulle passa bra? Säg till! Det behövs 
även personer som kan tänka sig att köra ut breven. Det finns ett tydligt och enkelt 
körschema med markerade slingor samt hur många brev som krävs per slinga, så det är ett lätt 
arbete att ta sig an, men ack så viktigt för att sprida informationen i bygden.  
 

 

En hälsning från servicepunkten 

 
Vi från Servicepunkten vill informera om vad som är på gång under 2022. Vi ser med glädje på en pandemi som 
förhoppningsvis fortsätter i rätt riktning och till sist lämnar oss helt. Vår målsättning med att Servicepunkten skall vara 
en naturlig samlingsplats från ung till gammal har under rådande pandemi varit tuff. 
 
Med start i januari kommer vi satsa på ökad tillgänglighet. Då det pågår många aktiviteter i Bygdegårdens lokaler, 
bland annat alla barnaktiviteter under kvällstid i Sporthallen. Vill vi nu testa att hålla Servicepunkten öppen mellan 18-
21 på vardagskvällar. Vår förhoppning är att ni skall tycka det är skönt att sitta där och ta en kopp kaffe eller kanske 
läsa en bok under barnens aktiviteter. Dessa tider kommer i hög utsträckning vara obemannade från vår sida men 
självklart kommer vi vissa dagar finnas på plats. 
 
Under januari kommer vi presentera datum för följande aktiviteter där vi ser att det finns ett intresse från bygdens 
invånare: Arrangerade temakvällar, bokklubb, vinprovning, utbildningar & föreläsningar. 
 
Servicepunkten kommer fortsatt ansvara för uthyrning av bygdegårdens lokaler och detta genom bokningssystemet 
Bokamera. Men ni kan även få hjälp att boka genom att besöka Lanthandeln eller Servicepunkten. 
 
En av grundpelarna för Servicepunkten har sedan start varit tanken med dagligvaror och utlämning av matkassar. Vi 
kommer med start under det nya året börja med denna tjänst. Vi vill tillhandahålla enklare dagligvaror och hämtning 
av matkasse. Detta är ett samarbete med vår Lanthandel som skall öka servicen samt tillgängligheten för Lanthandelns 
och Servicepunktens kunder. Servicepunkten är förberedd med ett låssystem där kunden via en personlig "blipp" 
kommer in i lokalen även när den är stängd. Lokalen är kameraövervakad för kundens trygghet, och kassan är 
förberedd för självscanning, mer info kommer att kommuniceras ut via våra sociala medier och i Lanthandeln. 
Servicepunkten och Lanthandeln kommer även under vintern tillsammans kartlägga och marknadsundersöka 
kunderunderlaget som man idag har i Värmskog. Målsättningen är att se hur stor del av de fastboende som är kunder 
idag. Vi hoppas kunna bli bättre på att attrahera nya kunder att handla lokalt men även bli bättre för våra trogna 
kunder.  
 
Vår fortsatta vision som vi stegvis arbetar oss mot är att skapa fler evenemang som passar ung som gammal. Vi vill 
erbjuda fler, pub kvällar, uppträdanden, sommarprat, melodikryss, bingo, ute bio & utbildningar. Vi fortsätter även 
arbetet mot att kunna erbjuda utbildningar inom digital utveckling, där digitala lösningar presenteras och deltagarna 
har möjlighet att få efterfrågad hjälp för att förstå sig på tekniken.  
 
För att lyckas fullt ut med alla ovanstående punkter behöver vi er hjälp! Vi önskar från er bybor höra era synpunkter 
och önskemål kring Servicepunktens och Lanthandelns funktioner och service! Vi skulle uppskatta om ni vill ta er tid att 
ge oss era synpunkter, tankar och idéer. 
Mail: servicepunktenvarmskog@outlook.com eller varmskogslanthandel@hotmail.com 
Det går också bra att ringa oss på 073-043 63 02 (servicepunkten) 0555-20029 (lanthandeln) 
Vi finns på Facebook.   
 



 

 

Tillsammans kan vi utveckla 
bygden! 
Den 5 februari bjuder projektet Hållbara Värmskog 
åter igen in bygden till en dag där vi kommer visa 
upp det arbete som gjorts under året. Utifrån 
Framtidsdagen skapades en vision med en strategi 
och visuell bild över hur Värmskog kan se ut i 
framtiden samt hur vi förverkligar våra idéer. Boka 
den 5 februari i era kalendrar så återkommer vi med 
tid och plats genom våra sociala kanaler. Har ni 
frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta 
oss på facebook ”Hållbara Värmskog” eller via mail 
hallbara@varmskog.se 

 

 

Lyssna på 
Värmskogspodden!  
Du kan höra dem på Acast eller Spotify 

 
 
 

Styrelseengagemang 
Värmskogs Hembygdsförening söker personer som 
vill engagera sig i styrelsearbetet. Kontakta Lena 
Holmgren på  076-8016980 om du är intresserad 
eller har förslag på personer hon bör kontakta. 
 

   
 

www.varmskog.se 
 

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 

 

Värmskog, vi har ett bageri! 

Mitt namn är Malin Lindholm och jag flyttade till Värmskog 

under sommaren 2020. Jag bor tillsammans med min sambo, 

våra barn och djur i Gansbyn. Jag har länge haft en dröm om 

att driva eget bageri och har valt att starta hemifrån tills jag 

har en stadig kundkrets. Jag har ett godkänt kök, F-skatt och 

allt som krävs för att driva företag. Bakandet är mitt jobb och 

detta är något jag vill satsa helhjärtat på för att i framtiden ha 

en större verksamhet. Jag bakar främst matbröd, men även 

en del fikabröd och en och annan tårta. Ni kan beställa via 

min facebook-sida, Värmskogs Bageri, eller ringa mig på                  

072-588 1886. Under sommaren och hösten har ni kunnat 

köpa mitt bröd hos Johans Diversehandel i Krokserud. Jag 

hoppas på ett fortsatt sammarbete inför kommande säsong. 

Hoppas vi ses! 

Öppen inbjudan den 19 januari 

Dokumentgruppen är en grupp som genom Värmskogs Hembygdsförening arbetar med att dokumentera, spara och ta 

tillvara på alla de foton och äldre information som finns i bygden. Det är viktigt att möjliggöra att denna information sparas 

och bevaras på rätt sätt för att kunna vara tillgänglig för kommande generationer. Vi ser det som ett spännande och 

intressant arbete, och hoppas att även du skulle göra det och vilja bli en del av gruppen! Har du ett intresse för bygdens 

historia, eller vill du se vad vi har arbetat med hittills? 

Varmt välkomna på en kväll den 19 januari klockan 19:00 i bygdegården där vi visar upp vad vi har arbetat med hittills samt 

våra planer och drömmar för framtiden.  
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