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Tomasbodadagen 24 aug.
kl 10.00
Reservera lördagen den 24 augusti
för Tomasbodadagen. Medtag egen
kaffekorg. 

Årsmöte i Tomasboda
torsdag 13 juni kl 18.30

notiser

Arbetsdag 14 sept.
Boka in lördagen den 14 september kl 09.00 för
en arbetsinsats i Tomasboda. Vi slår av det viss-
na gräset, krattar och fejar. Efter några timmars
arbetsinsats blir det sopplunch som vi hoppas
kan intas utomhus.

Swisha ett bidrag till föreningen på nummer 123 675 46 59

Vårens arbetsdag genomfördes den 4 maj med god upp-
slutning. Ett 25-tal personer högg och klöv ved, klippte gräs 
och röjde sly. En trevlig dag med flera nya ansikten. 
Vi bjöds på god lunch och fika. Tack till alla som medverkade.

I juli gästades Föreningen Kilsbergs-
stugan av ättlingar till Per Viktor
Wäger. Det var 5 ättlingar från Penn-
sylvania som besökte Tomasboda
och Wägerstorpet. Gruppen besökte
också Kils kyrka.

Under året firande föreningen 90 år.
Den 23 september samlades 120
personer och NSF scouterna bjöd på
såväl grillad korv som skrabbelucker
bakning över öppen eld. Karl Lager 
berättade om verksamheten i Tomas-
boda från 1930-talet och framåt.

8 personer samlades till arbetsdag
den 15 september. Det var en lång
lista på arbetsuppgifter som skulle
genomföras. 
Från den 4 november till den 28 april
har NSFscouterna som vanligt haft
söndagscafé i Tomasboda med gott
om besökare. Även söndagar då
skidförhållandena inte har varit som
bäst har ett stort antal besökare pas-
sat på att ta en tur till Tomasboda för
en kopp kaffe med dopp. 19 januari
såldes den 5000:e bullen som bakats
av vår specialbagare ”Kola”. En pris-
tagare utsågs. 

Priset bestod i bakverk till ett helt kaf-
ferep.
Sista öppna söndagen den 28 april
besöktes Tomasboda av Kils
hembygdsförening, Bocksbodas bya-
lag, Vuxenskolan Örebro och Närkes
Kils gymnastikförening. De gick från 
Blankhult. Merit Israelsson ordföran-
de berättade kort om Tomasboda förr
och vad som händer idag. Besöket
avslutades med fika i stugan.

Den 13 juni 18:30 håller Föreningen
Kilsbergsstugan årsmöte i Tomas-
boda. Varmt välkomna 
allesammans och tack för året som
gått! 

Besök oss gärna på Facebook!

Året som gått...
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Balansrapport 2018-12-31 2017-12-31

Kassa och bank
Kassa 468,50 508,50
Postgiro 53 320,40 60 041,40
Bank 156,86 156,86
Summa tillgångar 53 945,76 60 706,76

Eget kapital
Årets resultat-Eget kapital - 23 349,76 - 19 310,76
Årets resultat 3 104,00 - 4 039,00
Summa eget kapital - 20 245,76 - 23 349,76
Övriga kortfristiga skulder
Minnesfond - 6 350,00 - 6 350,00
Skuld till medlemmar - 27 350,00 - 29 620,00
Övriga kortfristiga skulder 0 - 1 387,00
Summa övriga kortfristiga skulder       - 33 700,00 -37 357,00

Summa skulder o Eget kapital -53 945,76 - 60 706,76

Resultatrapport 2018 2017
Intäkter
Medlemsavgifter 34 020,00 32 020,00
Gåvor 5 500,00
Summa intäkter 34 020,00 37 520,00

Kostnader
Inköp av varor och material 3 147,00 4 216,00
Driftkostnader 4 053,50 7 251,50
Reparation o underhåll 2 875,00 3 170,00
Möteskostnader o resekostn 7 820,00 5 521,00
Kontorsmatr o trycksaker 8 074,00 5 668,00
Porto 6 481,00 2 812,00
Försäkringar 3 907,00 4 076,00
Bankkostnader 766,50 766,50

Årets resultat - 3 104,00 4 039,00

Styrelsen för Föreningen Kilsbergsstugan: Lennart Nyström (t.o.m årsmötet
2018), Merit Israelsson (ordf. fr.o.m 23 sept. 2018( Hans Nilsson, Håkan Åvall,
Jörgen Andersson, Lars Stjärnkvist, Jörgen Westman, Kjell Stockhanus.

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

Kallelse till årsmöte och aktiviteter 2019
torsdag 13 juni kl 18.30

DAGORDNING

1) Årsmötets öppnande
2) Godkännande av stadgeenlig kallelse
3) Val av ordförande för mötet
4) Val av sekreterare för mötet
5) Val av justeringsmän
6) Föredragning av verksamhetsberättelse
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 för tillträde till byggnader
16) Beslut om eventuellt överskott
17) Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller

som till densamma inlämnats av föreningsmedlem 
minst 8 dagar före årsmötet.

18) Övriga frågor
19) Mötets avslutning 
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Gammal härlig bild på en grupp unga scouter i Tomasboda på 1930-talet.

Tomasboda anno 1930

Utspisning framför Tomasbodastugan, kanske är det en soppa som serveras.

Raststugan i Tomasboda har alltid varit ett populärt mål för alla skidåkare.

Två glada skidåkare har äntligen
kommit fram fill Tomasboda.

Föreningen Kilsbergsstugan fick ett
mail med gamla scoutbilder från
livet i Tomasboda och stugan där.
Det är Claes-Göran Österberg som
sänt oss bilderna som han fann i ett
fotoalbum efter hans far som, till-
sammans med scouter ur Fräls-
ningsarmén, tillbringade många hel-
ger i Tomasboda, säger Claes-
Göran som nu också blivit medlem i
föreningen. Han är uppvuxen i Öre-
bro, men bor numera i England.
Som ung FA-scout har han många
fina minnen från Tomasboda. 
Hör gärna av er om ni känner igen några
av personerna på bilderna.
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Som en modern Don Quijote har
Carl Anders Lindsten fört en ojämn
kamp mot  de intressen som vill
bygga vindkraftpark i södra Kils-
bergen. En kamp som av allt att
döma nu är över eftersom miljöpröv-
ningsdelegationen gett vindkraftsin-
dustrin klartecken till att bygga ut
vindkraften i södra Kilsbergen.
-Det svar vi omsider fick från lands-
hövdingen själv var synnerligen
ingående och informativt, säger Carl
Anders Lindsten. I protokollet från 
prövningsnämnden står att ”...läns-
styrelsen har inga erinringar mot att
tillstånd ges...”. Men i sitt svar skriver
emellertid landshövdingen att 
”...länsstyrelsen har inte skiftat
policy eller ändrat ståndpunkt...”.

Kilsbergen- inget undantag
-Om länsstyrelsen inte har ändrat
uppfattning undrar man hur miljö-
prövningsdelegationen kan säga att
länsstyrelsen inte har några erinrin-
gar mot vindkraftsindustrin, funderar
Carl Anders Lindsten vidare. 
I miljöprövningsdelegationen ingår
nämligen två ledamöter från länssty-
relsen, och om dessa två inte har
framfört att länsstyrelsen har uppfatt-
ningen att Kilsbergen skall undantas
från vindkraftsetablering kan man

faktiskt undra om inte dessa två
ledamöter gjort sig skyldiga till tjäns-
tefel.
Om det är så kan man undra om det
inte rör sig om en allvarlig försum-
melse och att fallet under dessa
omständigheter kanske borde grans-
kas juridiskt? Landshövdingen häv-
dar att i det här fallet vägde riksda-
gens lagar och regeringens förord-
ningar tyngre än landskapsbilden.

Länsstyrelsen bör granskas
Det verkar faktiskt som om riksdag
och regering satt sig över länsstyrel-
sens lokalkunskap och därmed tvin-
gat länsstyrelsen till en ompriorite-
ring. Trots denna omprioritering
säger landshövdingen att länsstyrel-
sen ”inte skiftat policy eller ändrat
ståndpunkt”. Att länsstyrelsen har
tvingats säga ja till vindkraftseta-
bleringen, men egentligen har en
motsatt uppfattning, har upp-
enbarligen inte framförts till miljö-
prövningsdelegationen av de två 
representanterna för länsstyrelsen.
Med tanke på de förödande konsek-
venser vindkraftsetableringen får för
det framtida Kilsbergen borde det
alltså finnas skäl för en granskning
av länsstyrelsens agerande.

TEXT o FOTO: Kjell Stockhaus 

Don Quijote förde en ojämn kamp mot väderkvarnar

Carl Anders kämpar 
mot vindkraftsindustrin

Carl Anders Lindsten kämpar
mot de krafter som vill bygga
ut vindkraften i södra
Kilsbergen. Han vänder sig
mot Länsstyrelsens agerande
i det här fallet och tycker  
att de borde granskas.


