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Styrelsen för Föreningen Kilsbergsstugan: Mats Arvidsson, Jörgen Andersson,
Kjell Stockhaus, Jörgen Westman, Lars Stjärnkvist, Håkan Åvall

Föreningens förtjänsttecken 2023
Föreningen Kilsbergsstugan har tagit
fram ett förtjänsttecken att delas ut till
medlemmar i föreningen som bidragit
med värdefulla insatser. Det finns med-
lemmar i föreningen som gör och gjort
betydande insatser i föreningens verk-
samhet och bör föräras med detta för-
tjänsttecken genom styrelsens försorg.

Nu kan du som medlem i Föreningen
Kilsbergsstugan också föreslå någon du
tycker gjort sig förtjänt att bära detta
hedersbevis.

Kom gärna med förslag på namn till sty-
relsen. Inkomna förslag kommer att
behandlas och beredas i vederbörlig
ordning.

Nu kan du köpa föreningens fina tygmärke

Dags att förnya medlemskapet 2023
- använd bifogat inbetalningskort

Föreningens fina tygmärke finns
åter till försäljning. Tygmärket 
med stugan i Tomasboda i fin 
vinterskrud kan du köpa i 
raststugan för endast 35 kronor 
fr o m premiär söndagen 
den 6 november.

(Lätt att sy fast på mössan, se bild)

Föreningen Kilsbergsstugan
Styrelsen
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Swisha ett bidrag till föreningen på nummer 123 675 46 59

Jörgen Westman
En av många frivilliga
som gör stora insatser 

Jörgen Westman har tilhört service-
gruppen i många år. Här i färd med
att olja in  en av  Tomasbodas bän-
kar. Jörgen och hans kamrater i ser-
vicegruppen ser också  till att hålla
landskapet öppet.

Redan vid 15 års ålder anställdes
Jörgen Westman vid dåvarande
Televerket, och där kom han också
att förbli fram till sin pension. De
under kalla krigets dagar så hemliga
bergrummen i norra delen av Öre-
bro län kom att bli hans huvudsakli-
ga arbetsplats.
Redan på 1960-talet började han
engagera sig i Kilsbergsstugan och
Tomasboda. Det var i samband med
att han byggde sitt fritidshus i
Klockhammar, och han kom med i
styrelsens arbete i samband med
detta. Andra aktiva personer vid den
tiden var exempelvis Ingemar Eken-

gren, Lars Blom, Lennart Elwing, och
redan på den tiden nuvande stugfog-
den Jörgen Andersson med hustru
Kicki.
- Vi jobbade med röjning, vedhugg-
ning, gräsklippning och olika förbätt-
ringsarbeten med stugan, berättar
Jörgen. Ungefär samma saker som är
aktuella även idag.Alvar Isaksson var
mycket engagerad och gick dagligen
upp till Tomasboda för att ”se till” så
att allt var som det skulle. Även Kalle
Lager var starkt engagerad med
serveringsdelen i Tomasboda.

Text o Foto: Kjell Stockhaus

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

Hemsidan
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Jubileums-
FESTEN

i Klockhammar lördagen den 11 juni

Föreningen Kilsbergsstugan: I november 1928 bildades
Föreningen Kilsbergsstugan, och de första åren arrende-
rades en raststuga i Ymningstorp. Sommaren 1932 
flyttade sedan verksamheten med bland annat servering
till raststugan i Tomasboda. Nu har föreningens 90-års-
jubileum hållits i Klockhammar. Samtidigt celebrerades
att scouterna skött serveringen i Tomasboda i 50 år.
Vid jubileumsfesten i Klockhammar visades bland annat
en bildutställning som berättade om verksamheten
under åren. Jubileumsdeltagarna fick sedan avnjuta en
buffé och det bjöds även på musikunderhållning.

Utställning om Tomasboda
Gamla bilder från föreningens verksamhet rönde
ett stort intresse bland jubileumsgästerna.

Medlemmarna Eivor Green och Monica Åvall hälsades
välkomna av Jörgen Westman.

Rullande videofilm
Elisabeth Wennhager bjöd på intressanta
filmer från Tomasboda.

Carl-Erik Carlsson kämpade väl
med frågorna i tipsbingon.

Maria Ryrfeldt gör sig redo att skriva något
i föreningens gästbok.

Kalle Lager dyker allt som
oftast upp vid olika jubileér.

90 år

50 år

Kvällen jubileumsbuffé
Efter årsmötesförhandlingar var det dags att smaka på alla
godsaker från buffén.

Quattrodive bjöd på gott och blandat
Föreningens ordförande, Mats Arvidsson, på keyboard och övriga musikanter svarade för kvällens underhållning.
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Vid inbrottet i Kilsbergsstugan
Tomasboda var det en del inven-
tarier som stals.Tjuvarna påträffa-
des emellertid och efter polisens
utredning har nu stöldgodset
återlämnats till föreningen. Man
kan tycka att det som stals, bland
annat en yxa, ett sjukvårdsskåp
och en fotogenlampa, inte har
något större värde för tjuvarna,
men avsikten var troligen att
sakerna skulle säljas.

Nu är dock allt tillbaka på plats
där de hör hemma och man kan
bara hoppas att Kilsbergsstugan
skall vara förskonad i framtiden
från liknande tilltag.

Stöldgodset har
återlämnats

Det stulna är nu efter polisens utred-
ning tillbaka till Kilsbergsstugan.

Klent deltagande
på arbetsdagen
En av de första lördagarna i september
var det arbetsdag i Tomasboda. men det
var inte något stort deltagande från
medlemmarnas sida. Stugfogdeparet
Jörgen och Kicki Andersson var ensam-
ma den dagen. vilket innebar att endast
de viktigaste sysslorna kunde utföras.
Med slåtterbalkens hjälp kunde Jörgen
slå¨av de ängsytor som blommat i som-
mar, och även stugans fönster blev put-
sade. Ytterligare arbetsinsatser hanns
inte med. Nu står i vart fall stugan redo
att ta emot vinterns gäster, och som
tidigare år är det scouterna som svarar
för servicen när skidgästerna kommer
på besök.

Att mobiltäckningen i Tomasboda inte
varit den bästa, har säkert många fått
erfara. Ända sedan Alvar försågs med
mobil telefoni, har det varit ”spöktäck-
ning” kring stugan i Tomasboda.
Men en ny mobilmast är under upp-
förande, berättar man på Tele 2 som 
ansvarar för mastbygget,
Föreningen Kilsbergsstugan har varit i
kontakt med Tele 2  som  bekräftat att
den nya masten kommer att förbättra
den mobila kommunikationen högst
väsentligt.
Men om masten hinner bli klar till den
kommande vintersäsongen kan man
inte lova, säger man från Tele 2.

Bättre mobiltäckning i Tomasboda

Noterat
Text o foto: Kjell Stockhaus

Folkfest vid milan
med populära Ernst
Hela socknen var på benen när
Närkes Kils Hembygdsförening
tände årets mila. Det servera-
des kolbullar och lingondricka.
Milan tändes av populära Ernst
Kirchsteiger.
När milan brunnit ut kommer
den att ge cirka 900  tiokilo-
säckar med grillkål. Hugade
spekulanter kunde redan
samma dag teckna sig för en
säck prima grillkol.

Nästa nummer 
kommer våren 2023


