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Gunnarskogs Bygdelag

     
 
 

 

God fortsättning! 
Önskar Gunnarskogs Bygdelag 

 
Bygdelaget har under 2019 jobbat med: 

- Larstomta (uthyrning av lägenheter och lokaler för kommersiell verksamhet och 
föreningsverksamhet, samt numera även skötsel av vandrarhemmet) 

- Fortsatt upprustningen av vandringsleden Rundturen inför certifiering av Värmlandsleder 
- Gûnnerskenytt – 4 nr 
- Gunnarskogsfonden – förvaltat och utvecklat. Bland annat lämnat kulturbidrag till Sälbodabygdens 

Bygdegårdsförening som sammanställt en bok 
- Gûnnerskemârten hölls 18 maj – där delade Bygdelaget för andra året ut leksaker som gåva till 

barn, detta år i form av en frisbee 
- Fotovisning av naturbilder från trakten, med fotografen som berättade om bilderna och gav tips 
- Loppis hölls på Larstomta i juni samtidigt som veterantraktorrallyt 
- Veterantraktorrally i juni i samarbete med andra aktörer 
- Fortsatt vara aktiva på sociala medier för att sprida både information och ”bara” bilder från 

Gunnarskog 
- Delat ut flertalet babypaket till nyfödda Gûnnerskinger – vår framtid 
- Skänkt julgåva till Gunnebo 
- Stöttat Tvällens Värdshus välgörenhetsarbete för de hemlösa 

 
Plan 2019:  

- Fortsätta utveckla områdena ovan och arbeta vidare på kontakten med kommunen för att stöta på 
om satsningar i Gunnarskogs bygd. Ta fram hur våra skattemedel används.  

 
Hoppas ni vill bli medlemmar, ju fler vi är, desto mer resurser vi har; desto mer kan vi göra. 
Mer information på baksidan. 

 

     
     
   
 
Medlemsavgift Gunnarskogs Bygdelag 2017      
Förfallodatum: 31 januari 2020     
4 nummer GûnnerskeNytt 
Swish: 123 400 93 20 
 
 
Namn & adress:   

                   Gunnarskogs Bygdelag  

        
 
 
   

                                                              150 00             819-2460  

          
 

 

"Vi vill ta vara på det som är bra 
och utveckla det som kan 
förbättras i Gunnarskog, 

 från Mitandersfors i norr till 
Öjerud i söder" 

 

     
 
 

 

God fortsättning! 
Önskar Gunnarskogs Bygdelag 

 
Bygdelaget har under 2019 jobbat med: 

- Larstomta (uthyrning av lägenheter och lokaler för kommersiell verksamhet och 
föreningsverksamhet, samt numera även skötsel av vandrarhemmet) 

- Fortsatt upprustningen av vandringsleden Rundturen inför certifiering av Värmlandsleder 
- Gûnnerskenytt – 4 nr 
- Gunnarskogsfonden – förvaltat och utvecklat. Bland annat lämnat kulturbidrag till Sälbodabygdens 

Bygdegårdsförening som sammanställt en bok 
- Gûnnerskemârten hölls 18 maj – där delade Bygdelaget för andra året ut leksaker som gåva till 

barn, detta år i form av en frisbee 
- Fotovisning av naturbilder från trakten, med fotografen som berättade om bilderna och gav tips 
- Loppis hölls på Larstomta i juni samtidigt som veterantraktorrallyt 
- Veterantraktorrally i juni i samarbete med andra aktörer 
- Fortsatt vara aktiva på sociala medier för att sprida både information och ”bara” bilder från 

Gunnarskog 
- Delat ut flertalet babypaket till nyfödda Gûnnerskinger – vår framtid 
- Skänkt julgåva till Gunnebo 
- Stöttat Tvällens Värdshus välgörenhetsarbete för de hemlösa 

 
Plan 2019:  

- Fortsätta utveckla områdena ovan och arbeta vidare på kontakten med kommunen för att stöta på 
om satsningar i Gunnarskogs bygd. Ta fram hur våra skattemedel används.  

 
Hoppas ni vill bli medlemmar, ju fler vi är, desto mer resurser vi har; desto mer kan vi göra. 
Mer information på baksidan. 

 

     
     
   
 
Medlemsavgift Gunnarskogs Bygdelag 2017      
Förfallodatum: 31 januari 2020     
4 nummer GûnnerskeNytt 
Swish: 123 400 93 20 
 
 
Namn & adress:   

                   Gunnarskogs Bygdelag  

        
 
 
   

                                                              150 00             819-2460  

          
 

 

"Vi vill ta vara på det som är bra 
och utveckla det som kan 
förbättras i Gunnarskog, 

 från Mitandersfors i norr till 
Öjerud i söder" 

 

     
 
 

 

God fortsättning! 
Önskar Gunnarskogs Bygdelag 

 
Bygdelaget har under 2020 jobbat med: 

- Larstomta (uthyrning av lägenheter och lokaler för kommersiell verksamhet och 
föreningsverksamhet, samt skötsel av vandrarhemmet). Nu finns distriktssköterska på Larstomta 
igen! 

- Fortsatt upprustningen av vandringsleden Rundturen som fått det nya namnet Södra 
Gunnarskogsleden.  Under året blev leden certifierad Värmlandsled och Bikingled. Påbörjat 
upprustningen av Norra Gunnarskogsleden. 

- Gûnnerskenytt – 4 nr 
- Gunnarskogsfonden – förvaltat och utvecklat. Stöttat föreningar som haft det kämpigt på grund 

av Coronarestriktioner. 
- Gûnnerskemârten ställdes in på grund av Coronarestriktioner, likaväl som alla andra evenemang. 
- Fortsatt vara aktiva på sociala medier för att sprida både information och ”bara” bilder från 

Gunnarskog. 
- Delat ut flertalet babypaket till nyfödda Gûnnerskinger – vår framtid. 
- Påbörjat undersökning kring möjlighet att ha iläggningsplats för båtar nedanför Rexedbron. 

 
 
Plan 2021:  

- Fortsätta utveckla områdena ovan och arbeta vidare på kontakten med kommunen för att stöta 
på om satsningar i Gunnarskogs bygd. Ta fram hur våra skattemedel används. Hoppas på 
möjlighet till evenemang och aktiviteter igen! 

 
Hoppas ni vill bli medlemmar, ju fler vi är, desto mer resurser vi har; desto mer kan vi göra. 
Mer information på baksidan. 

 

     
 
 
     
   
 
Medlemsavgift Gunnarskogs Bygdelag 2017      
Förfallodatum: 26 februari 2021     
4 nummer GûnnerskeNytt 
Swish: 123 400 93 20 
 
 
Namn & adress:   

                   Gunnarskogs Bygdelag  

        
 
 
   

                                                              150 00             819-2460  

          
 

 

 

"Vi vill ta vara på det som är bra 
och utveckla det som kan 
förbättras i Gunnarskog, 

 från Mitandersfors i norr till 
Öjerud i söder" 

 

     
 
 

 

God fortsättning! 
Önskar Gunnarskogs Bygdelag 

 
Bygdelaget har under 2020 jobbat med: 

- Larstomta (uthyrning av lägenheter och lokaler för kommersiell verksamhet och 
föreningsverksamhet, samt skötsel av vandrarhemmet). Nu finns distriktssköterska på Larstomta 
igen! 

- Fortsatt upprustningen av vandringsleden Rundturen som fått det nya namnet Södra 
Gunnarskogsleden.  Under året blev leden certifierad Värmlandsled och Bikingled. Påbörjat 
upprustningen av Norra Gunnarskogsleden. 

- Gûnnerskenytt – 4 nr 
- Gunnarskogsfonden – förvaltat och utvecklat. Stöttat föreningar som haft det kämpigt på grund 

av Coronarestriktioner. 
- Gûnnerskemârten ställdes in på grund av Coronarestriktioner, likaväl som alla andra evenemang. 
- Fortsatt vara aktiva på sociala medier för att sprida både information och ”bara” bilder från 

Gunnarskog. 
- Delat ut flertalet babypaket till nyfödda Gûnnerskinger – vår framtid. 
- Påbörjat undersökning kring möjlighet att ha iläggningsplats för båtar nedanför Rexedbron. 

 
 
Plan 2021:  

- Fortsätta utveckla områdena ovan och arbeta vidare på kontakten med kommunen för att stöta 
på om satsningar i Gunnarskogs bygd. Ta fram hur våra skattemedel används. Hoppas på 
möjlighet till evenemang och aktiviteter igen! 

 
Hoppas ni vill bli medlemmar, ju fler vi är, desto mer resurser vi har; desto mer kan vi göra. 
Mer information på baksidan. 

 

     
 
 
     
   
 
Medlemsavgift Gunnarskogs Bygdelag 2017      
Förfallodatum: 26 februari 2021     
4 nummer GûnnerskeNytt 
Swish: 123 400 93 20 
 
 
Namn & adress:   

                   Gunnarskogs Bygdelag  

        
 
 
   

                                                              150 00             819-2460  

          
 

 

 

"Vi vill ta vara på det som är bra 
och utveckla det som kan 
förbättras i Gunnarskog, 

 från Mitandersfors i norr till 
Öjerud i söder" 

 

     
 
 

 

God fortsättning! 
Önskar Gunnarskogs Bygdelag 

 
Bygdelaget har under 2020 jobbat med: 

- Larstomta (uthyrning av lägenheter och lokaler för kommersiell verksamhet och 
föreningsverksamhet, samt skötsel av vandrarhemmet). Nu finns distriktssköterska på Larstomta 
igen! 

- Fortsatt upprustningen av vandringsleden Rundturen som fått det nya namnet Södra 
Gunnarskogsleden.  Under året blev leden certifierad Värmlandsled och Bikingled. Påbörjat 
upprustningen av Norra Gunnarskogsleden. 

- Gûnnerskenytt – 4 nr 
- Gunnarskogsfonden – förvaltat och utvecklat. Stöttat föreningar som haft det kämpigt på grund 

av Coronarestriktioner. 
- Gûnnerskemârten ställdes in på grund av Coronarestriktioner, likaväl som alla andra evenemang. 
- Fortsatt vara aktiva på sociala medier för att sprida både information och ”bara” bilder från 

Gunnarskog. 
- Delat ut flertalet babypaket till nyfödda Gûnnerskinger – vår framtid. 
- Påbörjat undersökning kring möjlighet att ha iläggningsplats för båtar nedanför Rexedbron. 

 
 
Plan 2021:  

- Fortsätta utveckla områdena ovan och arbeta vidare på kontakten med kommunen för att stöta 
på om satsningar i Gunnarskogs bygd. Ta fram hur våra skattemedel används. Hoppas på 
möjlighet till evenemang och aktiviteter igen! 

 
Hoppas ni vill bli medlemmar, ju fler vi är, desto mer resurser vi har; desto mer kan vi göra. 
Mer information på baksidan. 

 

     
 
 
     
   
 
Medlemsavgift Gunnarskogs Bygdelag 2017      
Förfallodatum: 26 februari 2021     
4 nummer GûnnerskeNytt 
Swish: 123 400 93 20 
 
 
Namn & adress:   

                   Gunnarskogs Bygdelag  

        
 
 
   

                                                              150 00             819-2460  

          
 

 

 

"Vi vill ta vara på det som är bra 
och utveckla det som kan 
förbättras i Gunnarskog, 

 från Mitandersfors i norr till 
Öjerud i söder" 

 



Gunnarskogs Bygdelag
Larstomta Stommen
670 35 Gunnarskog

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
 
 
Våra aktiviteter: 
 
Gûnnerskenytt mars, juni, september, december. Gûnnerskemârten tillsammans med 
Mârtensalliansen i maj. Auktion vid Larstomta i juli-aug. 
 
Hyresvärd lägenheter/lokaler Larstomta. Förvalta Gunnarskogsfonden (se beskrivning nedan) 
 
FOKUS-områden; detta vill vi ska finnas i Gunnarskog och vi måste jobba tillsammans med andra för 
att nå dit 
- Sporthall i  Gunnarskog Järvenskolan 42m x 22m 
- Järvenskolan 0-9 
- Järvenskolan Profil 
- Fiber till så många som möjligt 
- Drivmedel 
- Turism (B&B, vandringsleder, naturturism) 
- Aktiviteter för Gûnnerskinger (Hembygdsgården, musikcaféer, sportevenemang, dans, rally m.m.) 
- Möjligheter för alla som vill att bo i Gunnarskog 
 
Gunnarskogsfonden 
Bygdelaget har avsatt en grundplatta på 50 000 svenska kronor, merparten från höstauktionen 2009 på 
Larstomta i Gunnarskog. Vi verkar för att ytterligare medel tillförs fonden genom donationer, 
insamlingar, auktioner och lotterier etc. 
Fonden ska användas av Bygdelaget för projekt eller liknande som höjer livskvalitén i Gunnarskog. 
Möjlighet ska också finnas att lämna ett stöd och/ eller mindre krediter till enskilda, föreningar och 
företag i Gunnarskog i samma syfte. 
 
Ansökan om bidrag och/eller kredit ur fonden ska inlämnas skiftligt till Styrelsen för Gunnarskogs 
Bygdelag och kan göras när som helst under året.  
 

/Gunnarskogs Bygdelags Styrelse 
PS. Gilla oss på Facebook! DS. 
 

	  
	  

	  
DS 

                 
 
 
Våra aktiviteter: 
 

 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 
Gûnnerskenytt, (upplaga ca 800 per nummer)                         
Gûnnerskemârten (Mârtensalliansen)         20:e               
Veterantraktorrally (för Barncancerfonden)                         
Auktion/loppis vid Larstomta (om möjligt)                         
Gûnnerskekalendern                         
Hyresvärd lägenheter/lokaler Larstomta.                         
Gunnarskogsfonden (se beskrivning nedan)                         
PR, Sprida info, göra reklam för Gunnarskog                         
Stötta/hjälpa aktörer i Gunnarskog                         

 
FOKUS-områden; detta vill vi jobba med/verka för i Gunnarskog: 
 
Skattemedel (vi betalar ca 100 MSEK i skatt); investeringar & förvaltning, hur används våra pengar? 
Prioriterat tillsammans med Arvika Kommun: 
- Järvenskolan 0-9; gärna profilering mot eget företagande/entrepenör! 
- Vägar och kollektivtrafik! 
- Fiber till företag och privatpersoner! 
- Lokalproducerad mat för våra äldre på Gunnebo och barnomsorg/skola på Järven! 
- Möjligheter för alla som vill att bo i Gunnarskog; från barn tills du blir gammal med vårdbehov! 
- Anläggningar för evenemang och idrott, speciellt Sporthall Järvenskolan 42m x 22m! 
 
Övriga områden som är viktiga, lättare att själva utföra/påverka själv eller i samarbete: 
- Turism (mat&logi, aktiviteter, vandringsleder, fiske, .....) i större omfattning 
- Lokala evenemang & aktiviteter (Hembygdsgården, musikcaféer, sportevenemang, dans, rally m.m.) 
 
Finansiering genom bl a Gunnarskogsfonden 
Allt kostar pengar och vi jobbar med egen finansiering så mycket det går. Därför har 
Gunnarskogsfonden bildats. Grunden (ca 50000 kr) blev en auktion 2009 och därefter har vi jobbat för 
att ytterligare medel tillförs fonden genom donationer, insamlingar, auktioner och lotterier etc. 
Fonden ska användas av Bygdelaget för projekt eller liknande som höjer livskvalitén i Gunnarskog. 
Möjlighet ska finnas att lämna ett stöd och/ eller mindre krediter till enskilda, föreningar och företag i 
Gunnarskog i samma syfte. Ansökan om bidrag, sponsring och/eller kredit ur fonden ska inlämnas 
skiftligt till Styrelsen för Gunnarskogs Bygdelag och kan göras när som helst under året.  
 

/Gunnarskogs Bygdelags Styrelse 
PS. Gilla oss gärna på Facebook och följ oss på Instagram! DS ☺  

 

/Gunnarskogs Bygdelags Styrelse
PS. Gilla oss gärna på Facebook och följ oss på Instagram! D S 
 

 
 
 
Våra aktiviteter 2020: 

 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Gûnnerskenytt, (upplaga ca 800)                         

Gûnnerskemârten (Mârtensalliansen)         NA               

Veterantraktorrally (för Barncancerfonden)           NA             

Auktion/loppis vid Larstomta (om möjligt)           NA             

Hyresvärd lägenheter/lokaler Larstomta.                         

Gunnarskogsfonden (se beskrivning nedan)                         

PR, Sprida info, göra reklam för Gunnarskog                         

Stötta/hjälpa aktörer i Gunnarskog                         
 
FOKUS-områden; detta vill vi jobba med/verka för i Gunnarskog: 
 

Skattemedel (vi betalar ca 100 MSEK i skatt); investeringar & förvaltning, hur används våra pengar? 
Prioriterat tillsammans med Arvika Kommun: 
- Järvenskolan 0-6  
- Vägar och kollektivtrafik! 
- Fiber till företag och privatpersoner! 
- Lokalproducerad mat för våra äldre på Gunnebo och barnomsorg/skola på Järven! 
- Möjligheter för alla som vill att bo i Gunnarskog; från barn tills du blir gammal med vårdbehov! 
- Anläggningar för evenemang och idrott, speciellt Sporthall Järvenskolan 42m x 22m! 
 

Övriga områden som är viktiga, lättare att själva utföra/påverka själv eller i samarbete: 
- Turism (mat&logi, aktiviteter, vandringsleder, fiske, .....) i större omfattning 
- Lokala evenemang & aktiviteter (Hembygdsgården, musikcaféer, sportevenemang, dans, rally m.m.) 
 

/Gunnarskogs Bygdelags Styrelse 
PS. Gilla oss gärna på Facebook och följ oss på Instagram! DS 

 

 
 
 
Våra aktiviteter 2020: 

 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Gûnnerskenytt, (upplaga ca 800)                         

Gûnnerskemârten (Mârtensalliansen)         NA               

Veterantraktorrally (för Barncancerfonden)           NA             

Auktion/loppis vid Larstomta (om möjligt)           NA             

Hyresvärd lägenheter/lokaler Larstomta.                         

Gunnarskogsfonden (se beskrivning nedan)                         

PR, Sprida info, göra reklam för Gunnarskog                         

Stötta/hjälpa aktörer i Gunnarskog                         
 
FOKUS-områden; detta vill vi jobba med/verka för i Gunnarskog: 
 

Skattemedel (vi betalar ca 100 MSEK i skatt); investeringar & förvaltning, hur används våra pengar? 
Prioriterat tillsammans med Arvika Kommun: 
- Järvenskolan 0-6  
- Vägar och kollektivtrafik! 
- Fiber till företag och privatpersoner! 
- Lokalproducerad mat för våra äldre på Gunnebo och barnomsorg/skola på Järven! 
- Möjligheter för alla som vill att bo i Gunnarskog; från barn tills du blir gammal med vårdbehov! 
- Anläggningar för evenemang och idrott, speciellt Sporthall Järvenskolan 42m x 22m! 
 

Övriga områden som är viktiga, lättare att själva utföra/påverka själv eller i samarbete: 
- Turism (mat&logi, aktiviteter, vandringsleder, fiske, .....) i större omfattning 
- Lokala evenemang & aktiviteter (Hembygdsgården, musikcaféer, sportevenemang, dans, rally m.m.) 
 

/Gunnarskogs Bygdelags Styrelse 
PS. Gilla oss gärna på Facebook och följ oss på Instagram! DS 

 


