
Spä nnande va ndri ngsled pla neras

})å senaste st5rrelsemötet lll}haÅe vi bjudit in Nils Pettersson från Aboda for att höra

-f mer om den storslrFa nafirr som finns i skogarna mellan Lilla Mon-Skärmarboda och
Slc1mhyttan. Dennatrakt kännerNils mer än nagon annaq har knallat här sen 1959, och i
sonrras gjorde han och någrabyatagare en vandring längs en av de många rurdttrrsmöjlig-
heter som finns. Det gav mersmak och nu ska byalaget tillsammans med Nils planera fi)r
fler vandringar. Bra karfrnaterial finns som det giiller att mangfaldiga och franrfor allt att

göra bra beskrivningar
på allt spåinnande som
den vilda natrren håir er-
bjuder. Namn som Gal-
ten, Suggan, Dömåsen"
Kiillartjuvens sten,
Tandvåirkstallen etc. sät-
ter fantasin i rörelse. Vi
hoppas på att planerna
kan bli verklighet framåt
våren.

Gösta

Kartgenomgång. Har har
minsann j ag också varit,
söger Ingernar B till Nils.
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VANDRINaSLEDSP?(EI4IAR - I,4ANGA VAR. MR

En samlad
skara stru
Jöre $art. Utu
i skogen blev
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 invignings-
vandra vår nya vildmarksled som
Nisse Petlersson i Åboda varit initia-
tirrtagare till. Nu kunde han och na-
gra av oss som hj:ilpt till med snits-
ling och annat gkidjas åt den stora
uppslutningen och finfint våder som
giorde vandringen extra lyclod. Och
nog år den bra allti4 en fyra km lang
slinga som har det mesta: Vrildiga bloch
slenar och andra istidsformationer, egendom-
liga trfi och gammelsko-gar, fi na utsiktsberg
och nagra vattensamlingar. Och genom allt
detta, en varierande och stundtals lätt
kläuerkriivande snitslad bana som hela tiden
ser till att man inte går bort sig.

Sedan premiåirdagen har nog n4gra hundra
personer till upplevt den spåinnande le

den, mycket tack vare veckonotiser i
Allehanda och gratisutdelning av kar

tor hos Shell i Mogetorp. Och mer
blir det, den 4juli sker en andra
invigdng med Carl-Anders

Lindster\ Fritid T-län" Kilsbergs
fitimjandet och allmåinheten av en

delvis ny spåinnande stråickning av
leden som så småningom kommer att

forses med sevärdhetstavlor, tryckta doku-
mentationsblad och måIad snitsel.

J4 var skadetsluta? Manga somvandrat
tycker till och med att Tivedens vilda natur
ligger i lå av vår nya vandringsled! Och iinnu
bättre ska den bli.

Gösia

Ett av ledens
trånga pass
forceras av två
glada vandrare,
Elisabeth och
Maria Berggren.
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Hör ligger man
ju riktigt bra!
Tove Ekström
tar igen sig en
stund i denna
minst sagt
vildvuxna
bergsfura.

Carl-Anders håller
tal. Lovordar Msse P
och byalaget till
åstadkomsten av
dennafna natur-
upplevelse.

På toppen av en
jdttesten. Spännande
men egentligen inte
tillrådligt, det tunna
jordlagret kanfort
nötas bort av alltfär
mångfatter.



AWNTYRSLEDEN S}C4RM ARtsODAtsERSEN TNVIqD

Det iir ingen hejd på vår vandringsledsframgang. Den 4 juli i samband med Fritid T-läts

temavandringar i Kilsbergen tcom t:O prrroneifot att vandra och lyssna till CarlAnders

Lindstens kunskaper om iedens sevåirdheter. Invigningstalade giorde undertecknad, Carl

Anders och claes wahlberg fran Kilsbergsfriimjandet som berömde Nisse P och byalaget

for denna fina satsning. S;an påskvandringen år leden delvis nylagd och åinnu fler godbitar

finns nu att beskåda, Jxempelvis Trollebo och Bergakungens sal som år ett enaståcnde

istidsmonument. Gttsta

Rast och tal till

ftrsamlingen
vid Tandvarlc-
tallen i vilken
manförr och
alltjamt satter
in små pinnar

för att leda bort
sin tandvcirk
och andra
lcrtimpor. Trd-
det dr delvis

förtorket men
ingen vågar
såga ner det,
detfinns nYs'
tiska laafter
som då kan
komna ut....
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..... MsN DEN SI(ÖTER Sr8 nNTE SJÄLV
Även om mycket arbete redan lagts ner avNisse P, Bertil o m fl så måste vi framö-

ver hjåilpas åt i byalaget att vårda och underhålla leden. Diirfor sker redan nu ett

upptåp-Ut*d intressårade byalagsmedlemmar att göra en insats i höst (kanske) och

t'ril våren med uppsättning av skyltar, pilar, mäning på trad etc' Fritid Tliin och

Kilsbergsfrlimjanäet g"norn GustafRos6ns minnesfond, kommer att hjiilpa till med

råd och finunji.ting av slcyltar, färg, kartor mm men jobbet borde vi larnna klara av.

Ett gting på fenl s.* p.ttonet, gärna några ungdomar, kulde vara en låimplig

rtyt[". i-lppglften kan med fördel våixla bland byalagsmedlenrmama, man kanske vill

rtäU. upp nia ett eller några tillfällen. Vi provar med en intresselista vid magasinet

diir du kan skriva uPP dig.

Från relagnosering* och planeringsturen den 8 september med (iell

Ave Norditram och Kenth Harryssonfrån Fritid TJan samt Nisse P och

carl Anders. Bilden är tagen vid Hoglösens sten, ett av Kilsbergens

völdigaste flyttblock.



Senaste vandringsnytt

Vintermörkret har lryt sig över våra vandringsstigar och det är Ätt tyst i Skärmarboda-
bergen. Knappt någon kommer på tanken att bege sig ut nu, annat var det i somras och i
höstas nåir skogama besöktes av miingder med vandrare som alla var nyfikna på våra
vandringsstigar. Och som verkligen blev ftrtjusta i vad de fick uppleva av s0orslagen istids-
terråing och fina utsiktsberg.

Till och medNisse P tvingas ta det lite lugnt nu även om han ända in i november höll
på att snitsla några nya stigar som en del av oss bar gått och som minsann inte gar av for
hackor. Det gåiller nagra vandringsleder längre nomrt med Krillartjuvens sten, utsikts-
bergen Suggan och Galten som bjuder på väldigt hiifiga upplevelser. Rlitt svår terråing
stundtals men man fir lön fiir mödan; grottor, jåtteblock och andra spannande formationer
kommer i ens vtig. Även från Lilla Mon och nertill Skiirmarbodabergen planeras en sär-
skild istidsled som intresserade inbjuds att gå till våren. Mer hiirom i nåsta byablad.

Det blev ingenting med det pl4nerade arbetet under hösten att sätta upp de nygjorda
tråiskyltarna och att markeringsmåla trtirl och stolpar. Men det ska göras så fot vintern åir
över och ö fiir du gärna vara med och hjåilpa till. Nya kartor med beskrivning av alla
sevåirdhetema är ocLrså på gang och hiir svarar Carl Anders Lindsten for en stor insats.

Vandringsstigarna har rönt så stort intresse att en person hört av sig till mig om med-
givande attlätgga ut lederna på internet vilket vi sjåilva oclså ska göra i byalagets hemsida.

Gösta

.l/isse P beundrar
utsihen på berget
Suggan under en
av höstens rekog-
noseringsturer.
Påvdgen dit
passerar nan
"Lilla tröd-
gården" och vad
det örfår du sjttlv
ta reda på.
Besviken blir du
sölert inte!

I Ir

Nerikes Allehandas jourreporter Åke Ertluson hade med detta smiclaande inslag den 29/9:
POSITTI/A BESKED tar jag naturtigtvis oclcså emot och en gladAnna-Greta Rudlaist i Örebro
var minst sagt lyrisk wer denfinavandringsleden vid Sikörmarboda. Jrirle byalag har giort ett

fantastiskt arbete ndr frivilliga laafter i byalaget sett till att det finns lcartor /ör vandrarna. Det
har också ordnats så att man kan gå torrskodd över våta partier och det har satts upp rep till
vandrarens hjölp utmed besvörliga passager. Dessutom dr slEltningenftredamlig. Så en

i det aktuella skogsotnrådet blir en stor , intygar hon.

)
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