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Bild: Magnus Johansson | Glädje. Åsa Johansson överlämnar priset till en glad och överraskad Jens Rinman.

Fick årets miljöstipendium
FINSPÅNG Friluftsfrämjandet i Finspång fick årets miljöstipendium.
"Fantastiskt. Ett erkännande för det jobb som alla gör", säger
ordförande Jens Rinman.
I lördags var det höstdag i Lunddalen. Diverse arbete utfördes inför den kommande
vintern.
Medlemmarna i Friluftsfrämjandet anade inte att de skulle prisas mitt i
arbetsbestyren.
Åsa Johansson (C) och Tommy Jacobsson (L) från kommunens stipendiekommitté
överraskade med att dela ut 2017 års miljöstipendium på 10 000 kronor plus en tavla
och ett diplom.

BILD: Magnus Johansson | Vinnare. Mottagarna av årets miljöstipendium är Friluftsfrämjandet i Finspång.

– Jag blev jätteglad och överraskad. Anade ingenting i förväg. Det är kul att få det
här priset, för det andas optimism i föreningen, säger Jens Rinman.
Motiveringen lyder: "Årets stipendium går till Friluftsfrämjandet i Finspång för ett
långvarigt engagemang för friluftsliv i skog och mark. Ett arbete som främjar
intresset, kunskapen och medvetenheten om vår livsviktiga natur och vikten av att
vara rädd och värna om den".
– Pengarna kommer att användas till att utveckla vår lokala verksamhet ytterligare för
barn, ungdomar och familjer.
Integrationsprojekt, driftarbete, bastuverksamhet och familjemulle är några exempel
på vad föreningen sysslar med.

BILD: Magnus Johansson | Gräver. Ordförande Jens Rinman i grävtagen med dräneringsarbete i Lunddalen.

– Vi kommer även att satsa på "Äventyrliga familjen", där man kan göra precis allting,
paddla, elda, ge sig ut i skogen. Det handlar om att uppleva.
Nyligen firades Friluftsfrämjandets 125- och Skogsmulles 60-årsjubileum i Lunddalen.

BILD: Magnus Johansson | Välbesökt. Stugan i Lunddalen används flitigt av Friluftsfrämjandets medlemmar.

Jens berättar att han hela tiden bär på nya idéer som kan utveckla verksamheten.
– När jag engagerar mig, så går jag "all in". Sån har jag alltid varit, betonar han.

BILD: Magnus Johansson | Överraskar. Åsa Johansson och Tommy Jacobsson från kommunens
stipendiekommitté överraskar medlemmarna i Friluftsfrämjandet med att dela ut årets miljöstipendium till
föreningen.

Från att ha varit en förening med låg intensitet har det skett en markant förändring de
senaste åren.
– Jag vill lyfta fram alla som engagerar sig. Utan engagemang finns inte en förening
och det är positivt att vi är en grupp med många olika intressen, säger Jens Rinman.
Det visar sig i medlemsantalet som fortsätter att öka.
– 30 september hade vi 277 medlemmar. Det är en 25-procentig ökning jämfört med
förra året och jag tror vi kommer öka ännu mer framöver.
Finspångsavdelningens ordförande tycker att de har ett utmärkt samarbete med
Finspångs kommun.
– Det är väldigt positivt att kommunen satsar på att iordningsställa elljusspåret. Dels
för att säkra upp, så att olycksrisken minskar, men även vad gäller LED-belysningen.
Vi har sett att spåret används väldigt mycket.
– Vi hoppas på en fortsatt bra dialog. Det är viktigt att kunna erbjuda friluftsliv för alla,
konstaterar Jens Rinman.

