nytt kok, barservering och matsal, butik for proviantforsåljing
samt sjålvhushåll. Vidare tillkommer bastu och duschar samt en ny
personalvåning med tvåbåddsrum, sållskapsrum och foreståndarbostad. Torrklosetter av multrumstyp inråittas. Dårtill byggs ett
anex med 24 båddar i tvåbåddsrum och med duschar, torkrum och
sjålvhushåll. Det kan oppnås separat. Upprustning av det nuvarande
sjålvhushållet — 16 båddar, oppet året runt — inngår också.
Fjållstationen kommer att vara stångd under hela 1976 — endast
nodlogi i sjålvhushållsutrymmet finns tillgångligt — for byggnadsarbetena. Transporterna, eventuUt per flyg, sker under våren 1976.
Byggnadsarbetena åger rum under sommaren och hosten. En återinvigning hoppas vi kunna ha senast i borjan av sommaren 1977,
eventuellt något tidigare. Det år, då fjållstationsverksamheten i
Sylarna pågått 80 år och det år då Jåmtland behandlas i STFs årsskrift.
Den del av finansieringen, som STF skall klara, ror sig om ca.
1,6 milj. kronor. Dårav har vi hittills i projekteringskostnader lagt
ner 0,4 milj. och genom insamling bland medlemmar och bidrag från
landstinget i Jåmtlands lån och vattenregleringsmedel fått ihop
330.000 kronor. Bortåt en miljon kronor till skall vi altså åstadkomma.
«Ett herkulesarbete, som vida overstiger en turistforenings krafter» kan det kanske sågas nu som for 80 år sedan. Men det samhålle,
som våxt fram och fått resurser och som vi ockå tjånar, hjålper
till at återge Sylstationen mojlighet att vara till stort gagna for
fjållturismen i detta hårliga svensk-norska grånsland.

Våre hedrede
Æresmedlemmer:
1947
1953
1957
1970

Roar Tønseth snr., arkitekt
Arne Falkanger, kjøpmann
Reidar Jørgensen, rektor
Eivind Kierulf, overingeniør

1975 Astrid Olsen

Innehavere av vårt hederstegn: Reinrosa med gull eikekrans
1947 Thor Tharum, sorenskriver

1962 Martine Unsgård, fhv. vertinne

1947
1947
1947
1953
1954
1957
1957

1962

Hilmar Nilsen, agent
Roar Tønseth snr., arkitekt
Ragnhild Lien, fhv. vertinne
Arne Falkanger, kjøpmann
Edvard Løchen, h.r.advokat
Kirsten Haave, fhv. vertinne
Ola Hilmo, bestyrer

1957 Reidar Jørgensen, rektor
1957 Finn Kleven, smedmester
1957 Erling Nielsen, kjøpmann
1957 Gunnar Raabe, ruteinsp. i DNT

Olga Reitan, fhv. vertinne

1962 Hjørdis Mørkved, frk.
1962 Gunnar Birkeland, disponent
1962
1964
1967
1967
1967

Helge Foss, lektor
Eivind Kierulf, overingeniør
Astrid Olsen, sekretær
Magna Kjelland, fhv. vertinne
Bjarne Eriksen, fhv. overbetjent

1969 Rolf Høyem, disponent
1970 Magnhild Lereggen, sekretær
1970 Tor Johansen, sekretær
1974 Fritz Christensen, overingeniør

Innbudte livsvarige medlemmer:

Fra Henry David Thoreaus bok: Livet i skogene Walden:
Naturens ubeskrivelige uskyld og gavmildhet — i sol og regn,
sommer og vinter — hvor megen oppmuntring gir den oss ikke
bestandig —
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1957 iHalvard Lilleevjen, bonde
1957 Modolf Moen, bonde
1962 Ragnhild Næssmo, kokke
1962 Thomas Solem, bestyrer
1962 Asbjørn Clausen, bonde
1967 Manda Hilmo, husmor
1967 Svein Grøtte, bonde
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«Høyfjellsdrink»

JOHN BONES BOKTRYKKERI A/S,
ALT I TRYKKSAKER

TRONDHEIM

(Anders Rambech)

