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Vi brukar ha tur med vädret men i år ville det sig inte riktigt. Regnet strilade när vi
samlades vid Örebros kända landmärke Svampen. Och det fortsatte regna vid Oset
naturreservat där Jörgen Lennkvist från Örebro universitet berättade för oss om det
stora projektet Hjälmarsänkningen, den tidens Hallandsåsprojekt. Behovet av odlingsmark låg bakom det hela men huruvida det verkligen blev ett lönsamt projekt kan tydligen ifrågasättas. Osets naturreservat har dock gjort det möjligt att komma fram till
Hjälmaren för gemene man. Regementet I3 och oljehamnen blockerade tidigare
stränderna närmast staden.
Efter lunch och årsmöte i Stadsträdgårdens trevliga växthus åkte vi riksväg 50 norrut
till Skärmarboda, den okända delen av Kilsbergen och dess grottbildningar. Klapperstensfälten i Kilsbergen är välkända och skyddade som naturreservat men grottbildningarna har förblivit okända till 1990-talet. Konstigt kan det ju tyckas. Vår entusiastiske och kunnige guide för dagen, Carl Anders Lindstén, har haft kontakt med upptäckaren av grottorna, Nisse Pettersson, en skogsvandrare och orienterare som förstod
att detta område var av speciellt intresse. Idag har man hittat över 200 grottformationer som uppfyller fempersonerskriteriet, dvs att fem fullvuxna ska kunna stå rakt eller
hukande inne i grottan.
Naturen i området är dramatisk med sprickdalar, förkastningsbranter, raviner och
blockbildningar, och rätt så krävande att gå i, men så fascinerande att tänka på att
Yoldiahavets vågor en gång format detta. Området är mycket väl värt ett eller flera
besök. Kilsbergsfrämjandet hälsar med glädje alla besökare och alla får garanterat en
häftig upplevelse även om det skulle råka regna. Källartjuvens grotta, Lockstenen,
Galten och Trappstegsgrottorna – visst låter det spännande?
Årsmötesförhandlingarna hölls i Växthuset i Stadsparken under vice ordföranden
Anders Tidströms ledning. Till ny styrelse valdes enligt följande:
Ordförande: Leif Granath, Uddevalla (nyval)
Vice ordförande: Anders Tidström, Örebro (omval)
Sekreterare och kassör: Ann Engström-Åberg, Laxå (omval)
Ledamöter: Anders Larsson, Åmål (omval) och Henrik Sahlin, Örebro (nyval).
Revisor: Gunnar Persson, Örebro (omval)
Revisorssuppleant: Bengt Bengtsson, Karlstad (omval)
Det beslutades även att flytta nästa årsmöte och exkursion till näst sista lördagen i
september för att inte kollidera med Bokmässan i Göteborg. 2011 års exkursionsplats
fastställdes – Östra Värmland med utgångspunkt i Filipstad. Långban, en av världens
mineralrikaste platser, och eventuellt Högbergsfältet i Persberg, blir vår exkursionsmiljö. Väl mött den 17 september 2011.
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