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Medlemsinformation våren 2017

Tomasbodadagen 26 aug.
Reservera lördagen den 26 augusti kl 10 
för Tomasbodadagen. Underhållning av
Åke Holt. Medtag egen kaffekorg.

Arbetsdag 2 sept.
Boka in lördagen den 2 september kl 09.00
för en arbetsinsats i Tomasboda. Vi slår av
det vissna gräset, krattar och fejar. Efter
några timmars arbetsinsats blir det sopp-
lunch som vi hoppas kan intas utomhus.

Årsmötesförhandlingar och kaffeservering

Vi har tidigare berättat om den
metallskylt som någon roat sig med
att skruva bort från väggen på
Vandrarnas Kapell,och sedan slängt
ut i terrängen. Det var inte bara en,
utan två sådana skyltar, varav den
ena har återfunnits. Men skylt num-
mer två är fortfarande borta, och nu
skall Sven Nilsson försöka återfinna
den med hjälp av en så kallad metall-
detektor.

Sven Nilsson har även lovat att försö-
ka hålla Kulturstigen i stånd genom
att bland annat se över skyltarna och
ansa utmed stigen. Allt detta arbete
och till det allt annat som måste göras
sker uteslutande på frivillig väg.
Därför är det så viktigt att flera av
Föreningen Kilsbergsstugans med-
lemmar engagerar sig i de arbetsupp-
gifter som finns.

Skylten som försvann

Den snöfattiga vintern 2016-17 inbjöd
inte till särskilt många skidhelger, 
men det blev ändå några lördagar
och söndagar som örebroarna kunde 
spänna på sig skidorna och ta en tur.
De mest ambitiösa, som kanske hade 
ett Vasalopp att se fram emot, fick
kämpa på i konstsnöspåret vid Ånna-
boda. Men alla de som bara ville få

Skiddagarna blev inte så många i år
en fin skidtur i Kilsbergen passade
säkert på att ta sig till Kilsbergs-
stugan i Tomasboda.
Nu laddar vi i stället för sommarsä-
songen med alla vandrare som vi vet 
passerar Tomasboda på sin tur
utmed Bergslagsleden.
Kilsbergsstugans  medlemmar ser till
att gräsytorna är klippta och att det är
städat i Vandrarnas Kapell och runt
stugan och vid grillplatsen.
Servicegruppen som ser till att allt
detta sker har haft upptaktsträff, och
eftersom medelåldern på medlem-
marna är respektabel hälsas alltid
nya unga och friska krafter 
välkomna.
Text & bild:Kjell Stockhaus
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Balansrapport 
2016-12-31 2015-12-31

Kassa och bank
Kassa 508,50 508,50
Plusgiro 51 895,40 33 752,90
Bank 156,86 156,86

Summa tillgångar 52 560,76 34 418,26

Eget kapital
Årets resultat-Eget kapital -5 818,26 -338,51
Årets resultat -13 492,50 -5 479,75
Summa eget kapital -19 310,76 -5 818,26

Övriga kortfristiga skulder
Minnesfond -6 350,00 0,00
Skuld till medlemmar -26 900,00 -28 600,00

Summa Övr kortfist. skulder -33 250,00 -28 600,00

Summa skulder o Eget kapital -52 560,76 -34 418,26

Resultatrapport 2016 2015

Medlemsavgifter 34 275,00 41 350,00
Försäljning fönster 1 800,00 8 400,00
Gåvor 3 450,00 0,00
Summa intäkter 39 525,00                       49 750,00

Inköp av varor och material
Inköp av varor o matr -2 640,00 -5 745,00
Driftkostnader -3763,50 -4 052,25
Repr o underhåll -14 728,00
Möteskostnader -4 574,00 -4 720,00
Kontorsmatr o trycksaker -7 058,00 -6 959,00
Porto -3 285,00 -3 685.00
Försäkringar -3 906,00 -3 919,00
Bankkostnader -606,00 -462,00
Övriga kostnader -200,00

Summa kostnader 26 032,50 44 270,25

Årets resultat -13 492,50 -5 479,75

Styrelsen för föreningen Kilsbergsstugan: Lennart Nyström, Hans Nilsson, Håkan Åvall,
Jörgen Andersson, Lars Stjärnkvist, Jörgen Westman, Kjell Stockhaus

DAGORDNING

1) Årsmötets öppnande

2) Godkännande av stadgeenlig kallelse

3) Val av ordförande av mötet

4) Val av sekreterare för mötet

5) Val av justeringsmän

6) Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

7) Revisorernas berättelse

8) Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

9) Val av ordförande i styrelsen 

10) Val av styrelseledamöter

11) Val av två suppleanter i styrelsen

12) Val av två revisorer jämte suppleant

13) Val av valberedning

14) Fastställande av medlemsavgift för det löpande arbetsåret

15) Beslut om avgifter tör tillträde till byggnader

16) Beslut om eventuellt överskott

17) Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller som till densamma

inlämnats av föreningsmedlem minst åtta dagar före årsmötet

18) Övriga frågor

19) Mötets avslutning

Kallelse till årsmöte och aktiviteter 2017
Tisdagen den 13 juni kl 18.30

Föreningen Kilsbergsstugan har  en egen hemsida med 
såväl viktiga nyheter som intressant historik. 

www.tomasboda.se
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Det fanns en diger lista på jobb som
skulle göras i anslutning till arbetsda-
gen vid Tomasboda i maj. Ris som
skulle samlas ihop, utemöbler som
skulle oljas, ved som skulle sågas
och klyvas och skjul som skulle rivas
var några exempel. 
Men det blev inte så mycket gjort.
Förutom Jörgen och Kicki var det
totalt fem medlemmar som hade ställt
upp.

En del jobb blev ändå utförda. Det
släpades ris och utemöblerna fick sin 
oljebehandling. Skjulet som var sam-
manbyggt med dasset revs så att
dasset kan flyttas. Men det återstår
en del jobb att göra, och som nu
skjuts upp på framtiden.

Dålig tillslutning
på arbetsdagen

Den stora frågan, som nu fick förnyad
aktualitet, är hur vi skall bära oss åt
för att få till stånd en nyrekrytering av
intresserade medlemmar som är villi-
ga att göra en arbetsinsats då och då.
Gustav Olsson lyfte frågan redan vid
årsmötet förra året, men hittills har
det inte hänt särskilt mycket.

I anslutning till vårens arbetsdag fick
vi ändå besök av en ung man,
Sebastian Fall, som ligger i startgro-
parna med ett intressant projekt. Han
har på eget initiativ samlat ihop åtta
internationella volontärer som under
en månad skall bo och arbeta i nära
samarbete med Örebro kommun. 8
juni anländer dessa unga män och
kvinnor som har ett gediget intresse

för naturvård och som ser denna
volontärmånad som en del av sin
utbildning. De skall bo på Blankhults 
Gård, och det kan ställas i utsikt att
Tomasboda kan bli föremål för deras 
arbetsinsatser i varje fall några dagar.
Men detta löser bara till viss del det
akuta problemet. Långsiktigt måste 
Föreningen Kilsbergsstugans kader
av aktiva medlemmar föryngras om  
verksamheten skall kunna fortsätta.
Samtal har förts med såväl Örebro 
kommun (Mats Rosenberg) som
Frösvidal om Tomasbodas framtid,
men inga beslut är fattade.

Kjell StockhausLars Stjärnkvist kämpar med riset.

Jörgen Westman oljar in trädgårdsmöblerna

Jörgen Andersson och Lars Stjärnkvist.

Sebastian Fall berättade om framtida projekt.
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Bussutflykt till brända skogen
Den 31 juli 2014 var en torr, varm
och blåsig dag. I de stora skogarna i 
norra Västmanland pågick skogsav-
verkning. Plötsligt slog en gnista från 
skogsmaskinen, och ett områden på
cirka 30 x 30 meter började brinna. 
Maskinföraren kontaktade Rädd-
ningstjänsten, men deras GPS var
inte uppdaterad vilket gjorde att man
först körde fel. När de första brandbi-
larna kom till brandplatsen brann det
på ett område 300 x 1000 meter
stort. En brand som var släckt först
12 dagar senare.
Föreningen Kilsbergsstugan anord-
nar en bussresa till den Brända
Skogen lördagen den 9 september.
Vi får vara med på en guidad tur
genom det säregna landskapet och
uppleva hur naturen så sakta börjat
återhämta sig igen. Mitt bland de

svarta avbrända trädstammarna har
grönskan slagit rot och olika örter tar
tillbaka vad branden en gång skör-
dat.
Till den här resan inbjuder vi också
medlemmarna i Kilsbergens Hem-
bygdsförening som vi har samarbete
med. Det går också bra att ta med 
vänner och bekanta på resan, efter-
som kostnaden är beräknad på full
buss (50 personer).
-Bussen utgår från Haga Centrum på
morgonen den 9 september klockan 
08,00 berättar Lennart Nyström. Vi
tar med oss kaffekorg till förmiddags-
fikat men i övrigt ingår guidning och
lunch i Engelsberg i kostnaden som
är totalt 300 kronor. Hemkomsten är
beräknad till cirka 17.00.

Text & bild:Kjell Stockhaus

Avresa 9 september
klockan 08.00 från 
Haga Centrum.

Hemkomst ca 17.00

Kostnad 300 kronor 

Anmälan till: 
Lennart Nyström
tel. 019- 280408
senast 26 augusti 

Sätt samtidig in 
300:-/person
på konto 710537-2

FAKTA OM
BRÄNDA 
SKOGENNär man som vandrare kommer till

Tomasboda är det en bra idé att ägna
en stund år Kulturstigen. Men hjälp
av en förklarande text som finns i
brevlådan vid flaggstången får man
en bra hjälp på vägen då man går
den cirka 2 kilometer långa slingan.
Sven Nilsson har tagit på sitt ansvar
att hålla slingan ajour med förklaran-
de bilder och texter på de olika statio-
nerna utmed stigen. Man startar vid 
flaggstången och går sedan från
Kilsbergsstugan till ”Farfars sjö”,
Rustorpet, vallgatan, Wägerstorpet
och grillplatsen innan man kommer
tillbaka till Kilsbergsstugan.
Informationen om de olika torpen är i
allt väsentligt hämtat ur Lappo Lind-

blad och Arne Yngströms bok ”Ett
besök vid Tomasboda”. Där kan man
få en mera ingående information om
människorna som en gång bodde i
Tomasboda, hur de levde och verka-
de. Man kan göra sig en föreställning
om hur ängen, som är åkerns moder,
och skogen gav bete åt djuren. Hur
sedan djuren gav gödsel och denna
gödsel sedan gav näring åt åkrarna
så att skörden blev god. Denna skörd
som garanterade att man fick mat på
bordet.
Så ge dig tid att gå Kulturstigen nästa
gång du kommer till Tomasboda och
låt  din fantasi få fritt spelrum när du
vandrar bland lämningarna.
Kjell Stockhaus

Kulturstigen – en snabbguide

Adressändring
Anmäl ny adress till: avallhakan@gmail.com eller telefon 019-20 24 22

Välkommen till Tomasboda och Kulturstiden, en spännande vandrig med förklarande texter.


