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Mats Arvidsson
Ny ordförande i föreningen
Kilsbergsstugan Tomasboda

Vill du bli den nya ordföranden för
Föreningen Kilsbergsstugan? Tele-
fonen ringde och i andra änden var
Lotta S, en kompis sedan många år.
Nu som valberedare för Föreningen.
Jaha sa jag (och redan här lite sugen).
Vad innebär det då frågade jag, och så
fick jag en utläggning! Vi bestämde att
jag skulle träffa styrelsen på nästa
sammanträde innan jag bestämde
mig, och så blev det. Efter det mötet
tackade jag ja, och på årsmötet i bör-
jan av sommaren valdes jag.

En stigfinnare i Kilsbergen
Jag heter Mats Arvidsson och är 59 år
(kanske till och med 60 när du läser
detta). Jag och min fru Maie bor i
Närkes Kil sedan 1989, närmare
bestämt i Hälleby (sedan 1991).
Det tog några år innan vi upptäckte
Kilsbergen och Tomasboda.Vintrarna
var inte så värst och barnen var små,
men när vi väl upptäckte så har det
blivit många steg på olika stigar och
otaliga besök till Tomasboda, så natur-
ligtvis kändes det kul om några tyck-
te att jag kunde göra nytta som
ordförande.
Via scouterna har våra barn varit i
Tomasboda många gånger. Även Maie
och jag har både fikat här många gån-
ger och även hjälpt till att servera här.
Vi har tre, utflugna barn, och fyra
barnbarn. (Norrland, Gotland och
Örebro)

Vi tillbringar mycket tid i naturen, inte
minst på vintern med alla härliga spår i
Kilsbergen, och av någon anledning pas-
seras gärna Tomasboda, speciellt på sön-
dagar mellan tio och tre.
- Just nu håller vi på att beta av
Bergslagsleden. Ett projekt vi pratat om
i säkert tio år. Vi startade i påskas och
har bara två sträckor kvar så det skall vi
nog fixa innan skidorna åker fram.

Till vardags jobbar
jag med försäljning
som säljansvarig för
en avdelning av ett
av Finlands största
It-bolag som heter
Solteq. (och som
ingen i Sverige kän-
ner till). Mitt jobb
går ut på att göra
bolaget känt i
Sverige och då spe-
ciellt för sina lös-

ningar för Energibolag. Jag har tidigare
jobbat för ett konkurrerande bolag i 20
år så jag känner branschen rätt väl.

Vi välkomnar fler medlemmar
Jag ser fram emot att få hjälpa till med
föreningen framöver och min första
ambition är att se till att fler hittar till
Tomasboda och även öka medlemsanta-
let! Jag är övertygad att det går att få
nya medlemmar nu med det Corona-
influerade nya intresset för friluftsliv! Jag
möter ständigt barnfamiljer och andra
uppe i Tomasboda och jag misstänker
att inte alla känner till eller är 
medlemmar i Föreningen.

Hälsningar Mats Arvidsson

Årsmötet
Årsmöte med Föreningen Kilsbergs-
stugan hölls tisdagen den 8 juni i
Tomasboda inför 30-talet medlemmar.
På grund av den pågående pademin
och ingen verksamhet kunde utföras
2019 och 2020, slogs dessa båda
årsmötet ihop.

Föreningen kunde glädjas åt att få en
ny ordförande i Mats Arvidsson.
Posten har varit vakant sedan 2019.
I övrigt valdes Jörgen Andersson till
sekreterare, tillika stugfogde och
Håkan Åvall till kassör. Övriga styrel-
seledamöter är: Jörgen Westman, Lars
Stjärnkvist, Kjell Stockhaus, Lars Bärj
och John Bärj.
Styrelsen

Kjell Stockhaus och Jörgen Andersson

Kicki Andersson, Maria Ryrfeldt och Elisabeth
Wennhager

Dags att förnya 
medlemsskapet för
verksamhetsåret 2022
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Renovering av södra gaveln

Nu ska hela gaveln rivas...
Utrustade med med bland annat kofot och bräckjärn var det dags för
den här skaran att börja riva södra gaveln på stugan i Tomasboda
under ledning av föreningens stugfogde Jörgen Andersson. Arbetet är
klart lagom till vinterpremiären den 6 november. Jörgen Andersson och Per Nilsson har ägnat många

arbetstimmar i Tomasboda under hösten.

Lina Rauseus, Kicki Andersson, Märta Rauseus,
Jörgen Andersson och Malin Rauseus.

Byte av träpanel på södra väggen har vi
diskuterat många gånger.
Panelen har torkat och varit sprucken
länge. Det var ingen idé att måla på den
för sprickorna var så stora att det inte
gick att täcka dem med färg.
Det var fler som hade upptäckt väggens
miserabla skick bland annat ägaren till
Ovolin som håller till i Karlslund där de
gör sina egna linoljefärger.
Han lovade på stående fot att hålla med
färg om föreningen målade hela stugan.
Ägaren till Tomasboda, Frösvidals Säteri,
hade sen tidigare lovat att hålla med 
trävirke.
Vid scouternas egen arbetsdag den 4/9
påbörjades rivningen av den gamla pane-
len som transporterades bort.

Framsidan av stugan med veranda måla-
des två gånger.
Efter hand upptäckte vi att det behövdes
vissa förstärkningar under fönstren
innan ny panel kunde monteras. Under
tiden målades panelen i Klockhammar.Vi 
har tacksamt fått hjälp av Gert Lindeus i
Getingdalen med transporter av virke 
och ställning.
Mer panel har spikats och i skrivande
stund återstår arbetet med att spika läkt
och måla panelen ytterligare en gång
innan säsongsöppningen 6 november.
Lite kuriosa att notera är att vi hade pla-
nerat en arbetsdag men fick plötsligt
ett manfall – vad göra? – en av deltagar-
na skickade ut ett nöd-sms och plötsligt
står det två syskon som glatt och villigt
gjorde att det mesta av panelen spikades
upp samma dag – så kan det gå!

Text: Jörgen Andersson Foto:  Märta Rauseus
och Håkan Åvall
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Anmäl ny adress till: avallhakan@gmail.com eller telefon 070-658 46 83

Hemsidan
Surfa in på Föreningens hemsida. 
Föreningen Kilsbergsstugan har en egen
hemsida med såväl viktiga nyheter som
intressant historik.
www.tomasboda.se

Den gångna sommarens många skyfalls-
liknande regn har gjort skogsbilvägen 
från bommen och upp till Tomasboda
närmast omöjlig att köra bil på. Delvis 
har det myckna regnandet skurit sönder
vägen så svårt att det tidvis varit omöj-
ligt att ta sig upp med bil.
Under hösten har emellertid de värsta
såren åtgärdats, men fortfarande är det 
så att han måste köra med stor försik-

tighet och vara mycket uppmärksam på 
vägskador. För många äldre är biltrans-
port upp till Tomasboda enda möjlighe-
ten, och därför är det av största vikt att
vägen är farbar. Problemet i sammanhan-
get är dock att det är många delintres-
sen i vägens beskaffenhet och det finns
ingen samordnad kraft.

Text o foto: Kjell Stockhaus

Kör försiktigt!

Till minne av
Ingrid Malmsten
1927 - 2020
Hon och hennes man
Per - Henrik var trog-
na besökare i Kilsber-
gen och Tomasboda
under många år. När
de sedan på 50-talet byggde ett hus i
Blackstahyttan och barnen kom blev
besöken tätare. Den varma apelsinsaften
och Japp blev en klar favorit hos Karin
och Kalle Lager i Tomasboda.
Friluftslivet låg Ingrid varmt om hjärtat
och därför önskade hon inför sin 90-års
dag att pengar skulle skänkas till
Föreningen Kilsbergsstugan i stället för
blommor och presenter. Samma önskan
fanns kvar när hon avled i november
2020.
Föreningen Kilsbergsstugan känner stor
tacksamhet för gåvorna och kommer att
förvalta dem på bästa sätt för friluftsli-
vet.

Till minne av
Ingemar Södergren 1928 - 2021
Ingemar Södergren var grabben som
växte upp i Örebro under knappa
omständigheter.
Som för många andra i Örebro på -40,-
50,-60 talet var ”Blå bergen” ett and-
ningshål för både ung och gammal. Efter
jobbet på lördagen cyklade man upp till
Kilsbergen och övernattade i de klubb-
stugor som det fanns gott om och även i
Tomasboda.
Omständigheterna och äventyrslusta
förde Ingemar till Australien i mitten på
50-talet.
När han kom hem startade han en
karriär som färdledare i Tänndalen på 60-
talet.
Han var även en tid anställd hos
Broströms sport-
affär i Örebro.
Från 60-talet och
fram till mitten av
90-talet drev han
skidshopen vid
Högfjällshotellet i
Sälenfjällen. Efter
pensioneringen
återvända han till
Örebro där han
ofta syntes på sin cykel på väg mellan
olika idrottsarenor.
Hans stora intresse var friluftsliv och
idrott och han var en trogen åskådare på
Eyravallen.
Enligt Ingemars önskemål kunde de
insamlade medlen 3800 kronor skänkas
till Föreningen Kilsbergsstugan där han
var en trogen kund. Vi lyser frid över
hans minne!

Vedbod med såg och yxa
från Regionförbundet

Nu har grillplatsen nedanför stugan i
Tomasboda fått en ny vedbod genom
Regionförbundets försorg. I boden finns
förutom ved naturligtvis, även såg och
yxa.

Varning!
DÅLIG
VÄG

Föreningen Kilsbergsstugan bildades
den 28 november 1928 efter en kallelse
till Stora Hotellets lilla sal där ett anfö-
rande av kapten Sam Adrian mynnade ut
i ett förslag till anskaffande av en stuga i
Kilsbergen. Det blev senare Ymnings-
hyttan.
I augusti månad 1932 övertog Förenin-
gen Kilsbergstugan arrendet av Karl-
Jansatorpet som fick namnet Kilsbergs-
stugan
Det är nu som vi kommer till själva
firandet.
I slutet av 60-talet var föreningen på
obestånd och saknade personal att driva
verksamheten och framtiden var oviss
och det var då som Nykterhetsrörelsen
Scoutförbund kom in i bilden och kunde
säkerställa en fortsatt servering i stugan.

Då har vi alltså två anledningar till att
fira. Dels så är det 90 år sedan
Föreningen kom tillKilsbergsstugan och
det är 50 år sedan scouterna började
sköta serveringen i stugan.
Själva planeringen av firandet har precis
startat och lite lösa idéer och tankar
fladdrar omkring. Logen i Klockhammar
är bokad till den11/6 2022 och vi funde-
rar på förtäring och en tipspromenad
har nämnts, även någon form av musik
har diskuterats.
Inget mer än datum är fastställt så sty-
relsen är mottaglig för flera idéer.
Jörgen Andersson

2022 - Ett jubileumsår !


