Spännande vandringsled planeras
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från Abodafor att höra
lll}haÅe vi bjudit in Nils Pettersson
st5rrelsemötet
})å senaste
finns
Mon-Skärmarboda
och
mellan
Lilla
i
skogarna
nafirr
som
-f merom denstorslrFa
DennatraktkännerNilsmerännagonannaqharknallathär sen1959, ochi
Slc1mhyttan.
envandringlängsenav demångarurdttrrsmöjligsonrrasgjordehanochnågrabyatagare
finns.
Det gavmersmakochnu skabyalagettillsammansmedNils planerafi)r
hetersom
ochfranrforallt att
fler vandringar.Bra karfrnaterialfinnssomdetgiiller att mangfaldiga
göra bra beskrivningar
på allt spåinnande
som
den vilda natrren håirerbjuder. Namn som Galten, Suggan,Dömåsen"
Kiillartjuvens sten,
Tandvåirkstallenetc. sätter fantasin i rörelse.Vi
hoppaspå att planerna
kan bli verklighet framåt
våren.
Gösta
je'

rå iu.
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Har har
Kartgenomgång.
minsannj ag ocksåvarit,
sögerIngernarB till Nils.
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En samlad
skara stru
Jöre $art. Utu
i skogenblev
den rejölt
skingrad, rnen
alla hittade
tiilbalw till
slut.

fa man8a var vi, hela 38 stycken"som
rl annandag påsk mötte upp vid gamla
skiirmarbodaviigen
ftir att invigningsvandravår nya vildmarksledsom
NissePetlerssoni Åbodavarit initiatirrtagaretill. Nu kundehan ochnagraav osssomhj:ilpt till medsnitsling och annatgkidjasåt denstora
uppslutningenochfinfint vådersom
giordevandringenextra lyclod. Och
nog år denbra allti4 en fyra km lang
slinga som har det mesta: Vrildiga bloch
slenarochandraistidsformationer,
egendomfi nautsiktsberg
liga trfi ochgammelsko-gar,
och nagra vattensamlingar.Och genomallt
detta, en varierande och stundtals lätt
kläuerkriivandesnitsladbanasomhelatiden
sertill att man inte går bort sig.

Ett av ledens
trånga pass
forceras av två
glada vandrare,
Elisabeth och
Maria Berggren.

Sedanpremiåirdagen
harnogn4grahundra
personertill upplevtdenspåinnande
le
den,myckettack vareveckonotiseri
Allehandaochgratisutdelningav kar
tor hos Shelli Mogetorp.Och mer
blir det, den4juli sker en andra
invigdng medCarl-Anders
Lindster\ Fritid T-län" Kilsbergs
fitimjandetochallmåinheten
av en
delvisny spåinnande
stråickningav
ledensomså småningomkommeratt
forsesmed sevärdhetstavlor,
tryckta dokumentationsblad
ochmåIadsnitsel.
J4 var skadetsluta?Mangasomvandrat
tycker till och medatt Tivedensvilda natur
liggeri lå av vår nyavandringsled!Ochiinnu
bättreska denbli.
Gösia

Hör ligger man
ju riktigt bra!
ToveEkström
tar igen sig en
stund i denna
minst sagt
vildvuxna
bergsfura.

Carl-Andershåller
tal. Lovordar Msse P
och byalaget till
åstadkomstenav
dennafna naturupplevelse.

På toppenav en
jdttesten. Spännande
men egentligeninte
tillrådligt, det tunna
jordlagret kanfort
nötas bort av alltfär
mångfatter.
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TNVIqD
ARtsODAtsERSEN
S}C4RM
AWNTYRSLEDEN
Den 4 juli i sambandmedFritid T-läts
Det iir ingenhejdpå vår vandringsledsframgang.
och lyssnatill CarlAnders
temavandringari Kilsbergentcomt:O prrroneifot att vandra
Carl
giordeundertecknad,
Invigningstalade
Lindstenskunskaperom iedenssevåirdheter.
byalaget
P
och
Nisse
berömde
som
Andersoch claes wahlberg fran Kilsbergsfriimjandet
år ledendelvisnylagdoch åinnufler godbitar
for dennafina satsning.S;an påskvandringen
sal somår ett enaståcnde
finns nu att beskåda,JxempelvisTrollebo ochBergakungens
Gttsta
istidsmonument.

Rastoch tal till
ftrsamlingen
vid Tandvarlctallen i vilken
manförr och
alltjamt satter
in småpinnar
för att leda bort
sintandvcirk
och andra
lcrtimpor.Trddet dr delvis
förtorket men
ingen vågar
såganer det,
detfinns nYs'
tiska laafter
somdå kan
komnaut....

Sr8 nNTESJÄLV
.....MsN DENSI(ÖTER
Även om mycketarbeteredanlagtsner avNisseP, Bertil o m fl såmåstevi framöver hjåilpasåt i byalagetatt vårdaoch underhållaleden.Diirfor skerredannu ett
att göraen insatsi höst (kanske)och
byalagsmedlemmar
upptåp-Ut*d intressårade
t'ril vårenmeduppsättningav skyltar,pilar, mäning på trad etc' Fritid Tliin och
g"norn GustafRos6nsminnesfond,kommeratt hjiilpa till med
Kilsbergsfrlimjanäet
råd och finunji.ting av slcyltar,färg, kartor mm menjobbet bordevi larnnaklara av.
Ett gtingpå fenl s.* p.ttonet, gärnanågraungdomar,kulde vara en låimplig
mankanskevill
rtyt[". i-lppglftenkan medfördel våixlablandbyalagsmedlenrmama,
rtäU. upp nia ett eller någratillfällen. Vi provar medenintresselistavid magasinet
diir du kan skrivauPPdig.

Från relagnosering* ochplaneringsturenden 8 septembermed(iell
Ave Norditram och Kenth Harryssonfrån Fritid TJan samt NisseP och
carl Anders. Bilden är tagenvid Hoglösenssten,ett av Kilsbergens
völdigasteflyttblock.

I Ir
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Senaste vandringsnytt

Vintermörkrethar lryt sig övervåra vandringsstigarochdet är Ätt tyst i Skärmarbodabergen.Knappt någonkommerpå tankenatt begesig ut nu, annatvar det i somrasoch i
höstasnåirskogamabesöktesav miingdermedvandraresomalla var nyfikna på våra
istidsvandringsstigar.Och somverkligenblev ftrtjusta i vaddefick upplevaav s0orslagen
terråingoch fina utsiktsberg.
Till och medNisseP tvingasta detlite lugnt nu ävenom hanändain i novemberhöll
på att snitslanågranya stigar somendel av ossbar gått och somminsanninte gar av for
längrenomrt med Krillartjuvenssten,utsiktshackor.Det gåiller nagravandringsleder
bergenSugganoch Galtensombjuderpå väldigthiifigaupplevelser.Rlitt svårterråing
formationer
stundtalsmenman fir lön fiir mödan;grottor,jåtteblockochandraspannande
planeras
en särnertill
Skiirmarbodabergen
Lilla
Mon
och
kommeri ensvtig. Även från
inbjudsatt gå till våren.Mer hiiromi nåstabyablad.
skild istidsledsomintresserade
Det blev ingentingmeddetpl4neradearbetetunderhöstenatt sättaupp de nygjorda
trtirl och stolpar.Men det skagörasså fot vintern åir
tråiskyltarnaoch att markeringsmåla
gärna
vara medochhjåilpatill. Nya kartor medbeskrivningav alla
över och ö fiir du
är ocLrsåpå gangochhiir svararCarl AndersLindstenfor en stor insats.
sevåirdhetema
Vandringsstigarnahar rönt så stort intresseatt enpersonhört av sig till mig om medgivandeattlätggaut ledernapå internetvilket vi sjåilvaoclså skagörai byalagetshemsida.
Gösta
.l/isseP beundrar
utsihen på berget
Sugganunder en
av höstensrekognoseringsturer.
Påvdgen dit
passerarnan
"Lilla trödgården" och vad
det örfår du sjttlv
ta reda på.
Besvikenblir du
sölert inte!

NerikesAllehandasjourreporter Åke Ertluson hademeddettasmiclaandeinslag den 29/9:
POSITTI/ABESKED tar jag naturtigtvis oclcsåemotoch engladAnna-GretaRudlaist i Örebro
Jrirle byalag har giort ett
var minst sagt lyrisk wer denfinavandringsledenvid Sikörmarboda.
till
att
det
sett
finns lcartor/ör vandrarna.Det
fantastiskt arbete ndr frivilliga laafter i byalaget
partier
och det har sattsupp rep till
våta
gå
över
har ocksåordnats så att man kan torrskodd
Så en
passager.
dr
slEltningenftredamlig.
Dessutom
vandrarenshjölp utmedbesvörliga
hon.
intygar
i det aktuella skogsotnrådetblir en stor
,

