
t-2 Fiffis
lomrnuniöka,
f, Resebyråchefen Ingvar
Fransson i Gävle har som
kompiettering till befintliga
tidtabellspublikationer hittat

Dgana reserfakta torde va:ra
unik i landet qch geg- på ett
ögonblick både flyg- och tåg-
förbindelser titl 25 orter i
Sverige samt tili Köpenhamn
och 0s1o, Biljettpriserna finns
givetvis också med tillsam-
maäs me,l jämförelsekostnä-
der Iör bilresa beräknad efter
3.50 kronor per mil. Dessutom
ges upplysningar oft rabattqr
och tillägg m m.

Resefaktan firller Mli§en
ett behov. då redan de första
dagarna många önskemål om
fler exemplar inkom. Rese-
faktan utdelas även gratis p§
"resebyrån.

l\äna 100.000
Statsbancf öreningen Gör Gott:s

styrelse har uicl sanmantriide d,en
4 decembcr 1972 fördelat årets
tnedel s& att 459 tlnlror och barn
ni,fl f&tt gö.tsorlekonomist hiiilp
tilt ett sammanlagt belop.D au
93.440:- kronor.

SÄG BJöRKLIDEN oeh alla som
föredrar suenska fjätlnatur fram-
för Kanarieholmarna [&r en spe-
ciell lysler i anletsilragen.

Semesterhemsf öreningens leil-
ning har varit och är hört prö-
t:aile iI& dct iillai åleruppbuig-
naden aa lrctell Fjällel. Aa flera
skiil har bgggnationen pa Fiället.
sorn startaile hösten 7977 meil
resning ao stommen och f ort-
satte sommaren 7072 meil ötriga
bgggnails-, oentilations-, sanitets-
och elarbeten försenals ilragt
[gra m&nader. I stället för att
uara färilig i ilecember 7972 blir
anläggningen klar att tas i brulc
aD §erneslerherndöreningen 1
ma.i 1973.

DeI innebär ökaile kostnailer
oeh förluster for SJ§. Och för
gäslerna som kommer lill Turist-
stalionen - slugbgn, gästrums-
anneret på FjäIlet och holell
Gammelgdrilen - 

gtterligare en
tintersäsong med, trängsel och
komplikationer.

Nu när ai änilå kan se slulet

p& besuiirtjghb.Ieina ho'ppas ai att
alla entineias*erma fortsätter att
ta frq* il;ei glaila humöret och
passa p& qtt $*nEttia ilet uniler-
bara'aint-erlanilskap som firuts i
Björkliden., Mgeket snö hor ti
fått.

Ta ehanien.oeh ulngttja stttg-
byn meil iless femtio stugor som
na stå{ tä*d.iga. Butil* för lit:s-
meilel fin*.4 i statianshuset, Ilo-
tetl Garnnt Lsårilew kommer att
giira, allt tör. . §äitemas tria sel och
Serotce; l

För Di:g, sam ölrcskar pensions-
uistelse finns cinnu rum på Gam-
melgårilen uniler liilen 77'2-1 4 / 4
o,ch 29 /4179 /.5. Sportloosteckor-
na i februwi obh tintersport-
tseakorna i ma,rs föt' ourna har
speaiitlt läga Oriser, Tänlc pår, ilet
ni alla som har möjlighet att ta
ainlersemesler d.enna tiil,

M"t si iintral\o-kningen 08/
?48e60 oller §J tel 91 03 98. .alsX-
riil ltinilgnen ger Er aIIa beskeil

Konst
Peter är p& sin första lronstilt-
srollning och, stannar begrundan-
d:e lratruföi en ta,ula.

- Vad: är d.et här?

- Det skall förestäIla en hiist,
siiger mnmmo,,

* varlöi sör d,et iwte det då?

OdiI Rjell Skjegstcd heter IV-§B
nge infonnationsche[. Vi haile
honom'på besök på PB-sektionen
den 7 ileeember. En lugn och
sympatisk norilman meil den
f örutfattade meningen all han
skulle ha en del ati läro ou oss.
Nåja, helt utan lärilomar reste
inte ' Skiegstdil hem, iless»ärre
bku ilet etl praktikfall ao minil-
rc önskuärt slag ott be.tiltna,
niim,ligen Järnaolgckan, som in-
träffade samma d.ag.

Skjegstail iir journalist med
journolislislct p&bröt, fadern har
xarit orilförande i norska iour-
nalistf örbunilet. §jäIo kommer
OdiI Kjell närmast från norska
Iantbrukarnas organisation, ilör
han fungerat som informations-

all framgång och triusel i ilen
nAa uppgiften. Han kommer
meil säkethet alt biilra till etl
lortsatt goll förhållanile NSB
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Ny presschef ho-s

Senruwstra i sOltga ,ssteirif<e
U En sernestervecka i öster-
rike behöver inte bti dyr. Ge-
nom samarbete med våra
ö§terrikiska järnväg§kolleger
kostar en vecka med rum och
frukost:

i Pensi.on Zuckerstiitter,
Kaprun 90 kr,
i lfaus Cltarlotte, Bad, Gostezn
130 kr och
i Haus H«rtman, Stuben arn
Arlberg 1"20 kr.

Kaprun ligger vid ingången
till Kaprundalen i ett skid-
område, som bjuder på allt
från tyxhotell till snösäkra
utförslöpor långt fram på vå-
qön. tär *än Glatitrne".b&"
upp till Kitzsteinhorn (3 024

m) har man gott skidföre
praktiskt taget hela året.

Bad Gastein har i mer än
600 år varit känt för sina häl-
sokällor med väildens star-

kaste radonhalt. Det är ock-
så ett vintersportcentrr",. Där
finns ätt,hett s51stem r1,Jd lin-
p'anor, stottiiia" ätrr iiåplttlar
upp,till den,orngivande älp;
teträngitl fip,sr, Efter e" aåg
på iliaor uä§ok,Eel§enbad, en-

utomhusbassäng med 27" häl-
sovatten, som strömmar direkt
från klippan.

Stuben am Arlberg. Det är
här som uttrycket Ski-Zirkus

har präglats. Det är ett helt
system med linbanor och
skidliftar, som gör att man i
veckor kan få dussintals ut-
försäkningar i nya variatio-
ner var dag. Ett paradis för
utförsåkaren.

På samtliga platser kan
man hyra hela skidutrust-
nrngen.

SJT, box 884, 101 32 Stock-
holm 1. Tel riks 08/248360,
sJ 910132 98.


