
01/1' Rimfors hör till det gamla gänget i 

Frtillljandet 1nen står med ena foten kvarlTdmjanJeprPjlen

vit byggn~den och hmer väl som bäst på med 
att sätt~ ihop den igen. Arbetet kommer sä

kert att J.:C ränt~. 

Ange har fått pengar 
22.000 kr av fritidsnämnden fQr en frilufts
gård, som kommcI' att kosta 37.000. Ett rän
tefritt liln på 7.000 kr svarar Änge köping för. 
Stugan kommer att ~nvändas även av SJ-folk 
som h~r frisi. if t. 

Tranås ptt 'Vä.~ 

35.000 kr hat t:r~nås~vdelningen Htt av fri 
tidsnämnden för Ht köpa Älmås skola och 
inreda dcn lill friluftsgård. En ansökan ho~ 

nämnden I~g innc i mars men då.blev det av 

Vid invl;~niJl.~{,// av Skackastuj,an delade Swanll' 
Flecauood /II /I/miirkelse;' til! jr. v. Jan Ola/mm, 
Tage Rose/! och Rolf Griinbeck, stöttepelare i KariJ. 
bor.~. ~arl-Eri" Freid f"", 
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blaIId ungdomen - ett bevis för friluftsli

I'ds konserverande förmåga. Olle är pionjär 

fiir s/Iidlöpning inom föreningen, införde till 

S"I'riKe den alpina skidsporten i praktiken 

I 'J 14 tillsammans med Sigge Bergman, har 

/ltbildat instruktörer inom förcningcn och 

,/I/dra organisationer, trä1/.at .wemR,t/ elitc1/ i 

III fijr.;tlkning, ~'arit populär sk.ids/wle/t'dart' 
i sliirtloppsbanan i Rik.,grän.H"1I /1/./1/. Niir 

SIIiiII smäller gÖr han /r'ärl ,'mol "iiil'lll'rI 

od, går i ide (j Ullån). 

/:1"/11 årsskiftet är O lic fast (ImiiilIrI j 

Främjandel för att balldba s/dds/wlol'lla på 

IlIrislstatione'rm! Sälen, Storlien, II/'/l/t/l'/!n 

ocb Lapplandia. 

/\/1 Olle har föreningens bögstIl IIlmiirli.el

,1'/', jiirl11edaljen, beböl'cr l'äl klll/I'IIIIsl frl/m
/IIi/III.I'. N/J). 
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,t yrkande. Olle Samuelsson och h:lIl,' llledar
betare gav minsann inte tappt utan IWIIl i/:en. 
Resultatet blev alltså 35.000 stort. 

J<ttrlstad får äntligen en stuga 
i\ vde1ningen i Karlstad. har fått bygi\llnds
Lillstånd på en friluftsgård som sbll IIpp(i)ras 
p~ Skutberget. 

Skttckastugan in'Vigd 
N:ir vi i ett tidigare nummer berätl:lde :lIr 
I< :lri"borgs Skackastuga redan var invigd h:ldc 
vi lite för bråttom. Det blev den 24 'l:pl. l);ir
('IY\OI var det riktigr att den tog" j br"k 
I idicl i år. H/·rI. 

ÅRSMÖTE 

r rämjandets årsmöte äger rum 
Sundsvall den 29 januari. I sambulld 
J,itmed blir det konferens och kOli 
La k tsamman träde med represen LU Il 
ler för landsbpsförbund och 101<:.1 
avdelningar enligt särskilda kal1,·1 
\t'r. 
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i\liotaLaa'vdcLningens stuga 1'asb)'ggct med en kastanj 
som vårdträd (Ö'Verst t. v.). Bollebergsstugan (äg. 
Bollnäs lokalavdelning) syns här nedan I. v. och 
Kolsvcdjastugan (äg. Ljllsdalsavdelningen) nederst. 


