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Stuga i present 

har Persbergs-avdelningen i Värm
land fått av Uddeholmsbolaget. Den 
ä,· belägen ett par kilometer nordöst 
om samhället och är omkring 100 år 
gammal. Den har rustats upp och ta
gits i bruk i höst. Riktigt klar hoppas 
man att den skall bli till invigningen 
den 1 februari. 

Olle Rimfors 
har varit i Osterrike för att engagera 
proffskidlärare. Han planerar avgifts
belagd skidskola i Storlien och Riks
gränsen i' april-maj. Osterrikiska 
skidlärare har vi haft här i flera år 
och både turister och L'ivlingsåkare 
brukar passa på och få instruktioner 
i teknik av dem. 

Höstens Mulleskolor 

har samlat ett mycket stort antal barn. 
Glädjande nog ökar antalet år från år. 
Ett stort antal kvalificerade ledare 
står också till förfogande. 

På många nya platser har Mulle
skolor startats, t. ex. i Glommersträsk, 
Persberg, Likenäs, Sysslebäck, Vall· 
sta, $veg, som i Trollhättan, Uddeval
la, Karlstad, Södertälje, Hudiksvall, 
Härnösand m. fl. platser. 

Hudiksvalls Sk~gsmulleskola får be
sök av Mulle. 
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Solgläntan invigd 

Gafsele-avdelningen i Västerbotten 
har invigt Solgläntans fritidsstuga in
för 500 personer. Den ligger vackert 
på udden' Stensvogen vid Angennan
älven och invigningen förrättades av 
landshövding Filip K/·istensson, som 
f. ö. fick motta Främjandets guldme
dalj genom Gösta Frohm för fint pro
pagandaarh.ete för friluftsliv inom lä
net. De som främst stått i spetsen för 
stugans tillkomst är Sture Ullin.."{:olke 
Enfelt och Edur Grahn och medel har 
man fått från olika håll. Stugan har 
byggts av Asele centrala verkstads
skolas elever som gjort ett fint jobb. 
Avdelningen fick motta en mängd gå
vor i samband med invigningen. 

Bastuträskavdelningen 
firade ~o-årsjubileum 

i oktober. Förutom den egna av
delningens medlemmar hade' det kom
mit flera främjarerepresentanrer från 
omkringliggande avdelninga,· för att 
gratulera. Ordföranden Gunnar Lind
ström hälsade välkommen varefter 
historik med sång föredrogs av Hans 
Holmlund. Gösta Frohm kåserade till 
ukelele och ledde tippningstävling i 
vilken Lasse Öste/o från Jörn segrade. 
Medaljer utdelades till Elof -Näslund 
och Evert Lindqvist och diplom fick 
Ragnhild Lin,lblom, Maj Haliner, 
Brina Holmiund, Edith Bergström, 
Gunnar Lindström, Alf Skoog, Olle 
Helen och Sven Näslu/ld. 

Trevlig kontaktträff i norr 

Tornedalsfrämjarna har haft kontakt
och lägerkurs i Salmis vid Haparanda, 
där man diskuterat gemensamma frå
gor samt förberett vinterns arbete. 
Främjandeordförandena i Haparanda 
och Karungi, Hugo Wälivaara och 
Emil Mäki, redogjorde för sina respek
tive föreningars planer och Nils Rönn
qvisr och lägerchefen Inge Baudin in
formerade om övertorneavdelningen 
o·ch Jess 'närmaste plane~. Det ansågs 
att både hapa.randabygden och över
torneåbygden borde ha fina möjlig
heter att bli goda vintersportorter och 
det skall man arbeta vidare på. 

Nils Rönnqvist ocb Inge Baudin byg
ger bro . 

Vandaler i Lycksele 
I Lycksele är främjarna ledsna och 
inte att undra över sedan deras 
Lyckatorp blivit tillhåll för raggare 
som roar sig med att slå sönder all· 
ting. Lyckseleavdelningen köpte torp
stugan för några år sedan av domän
verket och snyggade upp den för att 
få ett utflyktsmål för lyckseleborna 
vid sidan av skidstugan på Tann
berget. Lyckatorp ligger knappt en 
mil norr om staden ·medvackert läge, 
fin utsikt och bra skidterräng. I fjol 
höstas började tråkigheterna och man 
rustade upp stugan på våren, satte 
in nya fönster ffi m. Senaste tiden 
har emellertid vandaler härjat så svårt 
att man anser det meningslöst att ha 
stugan kvar. 


