
notiser

Medlemsinformation hösten 2017

Vägen sönderskuren
av sommarens regn
Vägen från bommen upp till Kils-
bergsstugans parkering har vid flera
tillfällen skurits sönder av sommarens
många regn. Senast nu i början av
hösten var det sista backen upp mot
parkeringen som råkade illa ut. Svåra
skador gjorde det nästan omöjligt att
ta sig fram med bil. Nu har emellertid
skadan lagats och det går åter att ta
sig fram.

- Det har varit flera skador på vägen
denna regniga sommar, berättar före-
ningens ordförande Lennart Nyström.
Men nu har allt reparerats, och det
går åter att ta sig upp till stugan med
bil. När skadorna blir allt för stora
måste det till maskiner för att återstä-
lla vägen, men i lindrigare fall kan
man klara problemen med hjälp av
handredskap.

Premiär i stugan söndag 5 nov. 2017
Stugan i Tomasboda drivs och underhålls av
Föreningen Kilsbergsstugan. Upplysningar om
föreningen och medlemsskap kan erhålls från:
Ordförande Lennart Nyström 019-28 04 08
Stugfogde Jörgen Andersson 019-46 81 74
Scouterna har servering varje söndag 5 nov-
29 april kl 10-15 i Kilsbergsstugan.

Dags för medlemsavgiften 2018
100 kr/person  200 kr/familj inbetalningskort för 2018 bifogas

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

Lagom till Kilsbergsstugan öppnar
inför vintersäsongen har en ny veran-
da kommit på plats på stugan. Det är
Jörgen Andersson som först monterat
ner den gamla och sedan byggt upp
den nya.

Pietetsfullt har han figursågat alla
detaljer exakt efter den gamla veran-
dan, och sedan del för del satt de nya
delarna på plats. Ett mycket grannla-
ga arbete som kräver mycket känsla
och stort snickarkunnande.
Förutom ny veranda har även ute-
dasset flyttats några meter från den
gamla platsen. Med hjälp av en gräv-
maskin har den nya platsen gjorts i
ordning, och dasset kommer nu att
tjänstgöra för besökarna många år
framåt.

Ny veranda
inför vintern
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Inför den annalkande vintersäsongen
kommer det att behövas en hel del
ved till Kilsbergsstugan. För att scou-
terna under vinterns helger skall
kunna erbjuda varma lokaler för frus-
na skidåkare fordras det att Bergs-
lagskaminen sprider värme, och att
kaffe och choklad är rykande hett.
Under ett par dagar i augusti var det
några tappra medlemmar som till-
sammans med Jörgen och Kicki
Andersson såg till att veden kapades,
klövs och staplades i vedboden. Till
hjälp har föreningen varje år tillgång
till en motoriserad kap/klyv som drivs
med hjälp av en traktor, och därefter
läggs den färdiga veden i en stor
stack för att börja torka innan den
togs in och staplades på höstens
arbetsdag. För att detta delvis tunga arbete skall

kunna utföras fordras det relativt sett 
ung och stark arbetskraft, men  det
är numera ganska tunnsått med
sådana personer i föreningens aktiva
kader. Det skulle var oerhört tack-
nämligt om vi alla som tar del av
Föreningen Kilsbergsstugans aktivi-
teter också kunde entusiasmera
yngre förmågor at dela i vårt arbete.

Text: Kjell Stockhaus
Bild: Noomi Westerberg

IInnfföörr kkoommmmaannddee
vviinntteerr bbeehhöövvss
mmaassssoorr aavv vveedd

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

www.tomasboda.se

Besök föreningens hemsida
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Den stora skogsbranden i norra
Västmanland för två år sedan har bli-
vit ett spektakulärt turistmål. 
En dag i början av september var
turen kommen för medlemmarna i
Föreningen Kilsbergsstugan och
Kilsbergens Hembygdsförening att
tillsammans göra resan till trakterna
av Engelsberg för att uppleva hur
naturen nu sakta men säkert tar till-
baka vad branden förorsakade.

Det är en sällsam upplevelse att se
hur rallarros och nytt friskt gräs sam-
sas med nyskott av björk, tall och
gran i det som för bara ett drygt år
sedan – direkt efter branden – var
steril svartsotig ödemark.
Hällaskogsbrännan är med sina 6420
hektar ett enormt stort område där
djur- och fågellivet på nytt har börjat
att etablera sig. På nära håll kan man
tack vare länsstyrelsen i Västman-

lands län studera den spännande
förändringen som kommer att pågå
ännu flera år framåt.
Ett turiststråk har säkerställts rakt in i
den brända skogen, och vid Gräv-
lingsberget finns idag en informa-
tionsplats med tillrättalagda breda
spänger rakt in på brandplatsen.
Efter besöket på brandplatsen intogs
en god lunch på en restaurang i
Engelsberg innan det var dags för
hemfärd.

Text & bild: Kjell Stockhaus

Bränd skog. Tack vare länsstyrelsen i Västmanland kan grupper nu besöka det enorma
skogsområde som eldhärjades för två år sedan.

Hälleskogsbrännan
en stor upplevelse

När man spelade in Edvin Isaksson
på film för några år sedan berättade
han bland annat om en händelse som
utspelade sig på en inäga i omedel-
bar närhet till Tomasboda.
Händelsen utspelades i anslutning till
andra världskriget, och markägaren
hade tillfälligt hyrt ut ett stycke mark
till en ungdomsförening. Vad dessa
ungdomar sysslade med hade dock
markägaren inte tagit reda på. Han
trodde att det handlade om frilufts-
verksamhet.
Vid det här tillfället var Edvin Isaks-
son en ung man, och han var lite nyfi-
ken på vad dessa ungdomar syssla-
de med. Döm om hans förvåning då

han upptäckte att det handlade om
nazistisk verksamhet. Ungdomarna
hade hägnat in området och gick vakt
utanför. Vad som sedan skedde
innanför inhägnaden 
var det sedan inte svårt att räkna ut.
Nu – ungefär 75 år senare – kan man
på sätt och vis säga att händelserna
har upprepat sig i Göteborg.
Demonstrationerna som skedde där
under den gångna hösten bär på
samma budskap som en gång utspe-
lade sig i en skogskant i Kilsbergen.

FOTNOT: De båda filmerna med och
om Edvin Isaksson finns inlagda på 
Föreningen Kilsbergsstugans hemsi-
da, www.tomasboda.se

Händelser i Tomasboda
upprepades i Göteborg
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❏ ❏ Årets Tomasbodadagen i slutet
av augusti blev en solig, varm och
framför allt trivsam historia. På tunet
framför Kilsbergsstugan, och med
Tysslingen som ett glittrande sil-
versmycke långt där nere vid Kils-
bergens fot, njöt ett 30-tal medlem-
mar och övriga intresserade av truba-
duren Åke Holt och hans eminenta
sångkonst.

På repertoaren stod såväl Dan
Andersson som Evert Taube och
även en del mera moderna komposi-
tioner ur den svenska visboken.
Underhållningen inramades av triv-

sam social gemenskap och kaffekor-
garna kom dessutom väl till pass.

Text &; bild: Kjell Stockhaus

Trivsam underhållning
på Tomasbodadagen

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

Årsmötet
❏ ❏ Årsmötet i Föreningen Kilsbergs-
stugan hölls sedvanligt i Tomasboda
tisdagen den 13 juni och hade samlat
ett 40-tal medlemmar. Till mötesord-
förande valdes Kjell Stockhaus. 
Till föreningens ordförande omvaldes
Lennart Nyström, omval blev det
även för Hans Nilsson sekreterare
och Håkan Åvall kassör. Mötet beslu-
tade om oförändrad medlemsavgift:
100 kr för enskild medlem och 200 kr
för familj. 
Från Ingrid Malmsten har föreningen
fått en penninggåva på 5300 kr.
Gåvan är från hennes 90 årsdag och
en önskan om pengar till Föreningen
istället för persenter. 
I samband med årsmötet avtackades
Lars Engdahl med blommor för sitt
arbete i styrelsen och kulturstigen.

Avtackad. Lars Engdahl belönades
med blommor av Kjell Stockhaus för
sitt arbete  i styrelsen och kulturstigen.

Profiler. Hans Olof Andersson och 
Inge Blomberg  i samspråk före års-
mötet.

Triss i damer.. Tre glada damer njöt i sommarkvällen tillsammans med Jörgen Westman.


