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Hej!
Hoppas det är bra med er alla. 2022 kunde vi genomföra alla 
föreläsningarna som vi tänkt så det känns skönt. Vi får ha 
förhoppningar att vi även kan klara 2023 trots alla orosmoln i 
världen. Nu har vi tänkt sprida ut föreläsningarna över kretsen som 
vi haft tidigare. Vi valde att ha dem enbart på kulturhuset Svanen 
under de senaste åren pga pandemin eftersom det är en stor lokal 
så vi kunde sitta med lite avstånd. Det blir ett par nya lokaler nu, 
IOGT-NTO:lokalen Örängarna i Hedemora och IOGT-NTO lokalen 
i Nyhammar men det blir också lokaler där vi varit förut, Gamla 
Elverket i Falun och Kulturhuset Svanen i Borlänge. Observera 
också att årsmötet blir lördagen den 25 mars och föreläsningen 
med  
Maj-Lis Pettersson blir lördagen den 23 september. Övriga 
föreläsningar är på söndagar.

Vi behöver bli fler som engagerar oss för kretsens 
verksamhet om vi ska klara att hålla igång föreningen. 
Hjälps vi åt så blir allting så mycket lättare och 
roligare. Hör av dig till någon i styrelsen och visa ditt 
intresse. 
Glöm inte att titta på hemsidan. Vi lägger in aktuell 
information som vi inte hunnit med att lägga in i 
programmet. Det kan t ex vara öppna trädgårdar 
som tillkommit, inställda evenemang mm.  
Adressen är www.sta-dalagastrike.se.

Kontakta gärna styrelsen om du har förslag på 
föreläsare eller andra aktiviteter som kan vara 
roliga. Ibland har vi lite idétorka och behöver nya 
impulser. 
Ett stort tack till alla er som ser till att vi har en 
aktiv och rolig förening. Vi ser framemot ett nytt 
fantastiskt trädgårdsår 2023!

Styrelsen

Styrelsen har ordet

 

I samarbete med NBV Mitt
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Medlemsmöten 2023

IOGT-NTO Nyhem, Hyttrisvägen 4, Nyhammar

Johnny och Pia Karlsson
”Från torvparti till stenparti”

Johnny och Pia Karlsson visar bilder och berättar om sin trädgård i Pålsboda.

Inträde medlem 50 kr, icke medlem 100 kr.
(Ansvarig för fika: Maj Axelsson)

Söndag 26 februari, kl 14

Gamla Elverket, Ölandsgatan 8-10, Falun

Helena Carlsson
”Planera din trädgård”

Helena Carlsson är florist, trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner med egna 
företaget ”Trädgårdslycka”.
En föreläsning om trädgårdsdesign och hur du kan planera din trädgård 
och dina rabatter i olika steg, vi kommer att titta närmare på trädgårdens 
formspråk, färg och form, rabattkomposition, lämpliga växter för våra 
växtzoner, hur man kan skapa olika rum i trädgården. Vilka rabatter och 
planteringar som passar utifrån trädgårdens förutsättningar och vilken stil och 
vilket formspråk man vill ha i sin trädgård.
Under föreläsningen kommer Helena att visa bilder från olika 
rabattanläggningar och projekt som Trädgårdslycka utfört och hur olika 
typer av trädgårdsritningar kan se ut, liksom inspirationsbilder på stilar, 
stenläggningar, formspråk, trädgårdens tak, väggar och golv m.m.

Inträde medlem 50 kr, icke medlem 100 kr.
(Ansvarig för fika: Ann-Marie Öman , Ann Borres-Back)

Söndag 29 januari, kl 14
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Lördag 25 mars, Årsmöte, kl 14
Kulturhuset Svanen IOGT-NTO, Hesseliusgatan 1, Borlänge
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Peter Janises 
”Alpiner”

Peter delar med sig av sina erfarenheter av att odla alpina växter.

Fritt inträde för medlem, icke medlem 100 kr.
(Ansvarig för fika: Birgitta Norén Viberg, Inga-Britt Wikman)

Söndag 23 april, kl 14
IOGT-NTO i Örängarna
(Lokalen ligger i direkt anslutning till väg 270 mellan Hedemora och 
Långshyttan,  
ca 8 km från Hedemora)

Susanne Nilsson
”Det är enkelt med växter”

Susann berättar om hur naturen klarar det mesta själv. Hon diskuterar 
kring diverse myter och missförstånd om odling, samt utbudet av märkliga 
produkter från våra garden centers.

Inträde medlem 50 kr, icke medlem 100 kr.
(Ansvarig för fika: Styrelsen)

Medlemsmöten 2023
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Medlemsmöten 2023

Kulturhuset Svanen IOGT-NTO, Hesseliusgatan 1, Borlänge

Maj-Lis Pettersson 
”Hur förvara dina växter på bästa sätt under vintern”

Nu är Maj-Lis tillbaks till oss igen och kommer att prata om vinterförvaring av 
växter men även om ”Trädgårdens glädjeämnen och objudna gäster” Maj-Lis 
är en mycket kunnig och inspirerande föreläsare så ta chansen och kom och 
på en garanterat spännande och trevlig föreläsning. 
 
Inträde medlem 50 kr, icke medlem 100 kr.
(Ansvarig för fika: Birgitta Norén Viberg, Inga-Britt Wikman)

Lördag 23 september, kl 14

Söndag 29 oktober, kl 14
Gamla Elverket, Ölandsgatan 8, Falun

Anton Sundin
”Ormbunkar – upptäck, fascineras och odla”

Nu får vi äntligen ett möte med Anton. Sist blev han sjuk men nu försöker vi 
igen. Anton kommer att föreläsa om ormbunkar som är en av världens äldsta 
växter. Den har genom historien räddat jorden flera gånger och har även idag 
många nyttiga användningsområden. Spännande värre!

Inträde medlem 50 kr, icke medlem 100 kr.
(Ansvarig för fika: Ann- Marie Öman , Ann Borres Back)
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IOGT-NTO Nyhem, Hyttrisvägen 4, Nyhammar

Gunnar Kaj
”En vackrare jul”

Gunnar Kaj är blomsterkreatör för fester och event. Under fjorton år utformade 
han blomsterarrangemangen för Nobelbanketten i Stockholms stadshus. 
Han har även gjort blomsterdekorationer för svenska staten i Bryssel, på 
världsutställningen i Shanghai och på Svenska Institutet i Paris.
Gunnar kommer under sin föreläsning att visa vackra bilder och berätta om 
sin trädgård och om blomsterarrangemang han gjort i parker, slott och museer 
runtom i Sverige. Denna gång med betoning på dekorationer för vinter och för 
stämningsfull jul. Med några blommor och enkla material från skogen kommer 
Gunnar att improvisera ihop en juldekoration på plats. 

Inträde medlem 50 kr, icke medlem 100 kr.
(Ansvarig för fika: Maj Axelsson)

Söndag 26 november, kl 14

Medlemsmöten 2023
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2022-2023
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Vi vill gärna se Din trädgård!
Att besöka andras trädgårdar är alltid roligt och inspirerande. Oavsett 
storlek och ålder finns det alltid något att se, få idéer och njuta av, där en 
Trädgårdsamatör bor. 
Vill du visa din trädgård sommaren 2023 går det fortfarande bra, vi publice-
rar den på vår webbsida. Känner du att sommaren 2024 skulle passa dig 
bättre, är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. 
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Öppna Trädgårdar 2023

Återigen har vänliga medlemmar lovat att släppa in oss i sina trädgårdar. 
Det är alltid en av årets höjdpunkter. Passa på och njut och bli inspirerad! 
En trädgård är alltid i ständig förändring och värd ett återbesök.  I år har vi 
färre öppna trädgårdar så ett besök hos handelsträdgårdar kan vara en rolig 
kombination på en resa. I några av trädgårdarna kan man också boka besök. 
Vår förening behöver nya medlemmar - ta med en kompis på hemlig resa till 
en av våra öppna trädgårdar. 
Kolla hemsidan innan ni åker. Det kan bli ändringar!

Margareta Breitholtz-Nash
Barrskogsgatan 1, Kvarnsveden, Borlänge, tfn 073-986 65 05

För pionälskaren. Villaträdgård med perenner, träd och buskar, med betoning 
på pioner. Plantförsäljning av pioner och perenner samt en del buskpioner 
(trädpioner). 

Ta gärna kontakt om ni vill komma en annan dag än datumet för öppen 
trädgård. Välkomna!

TIPS! Åt det här hållet ligger också Bäsna Handelsträdgård.

Söndag 28 maj, kl 11-16

Ulla och Curt-Åke Eriksson
Gråkärrsvägen 22, Söderbärke tfn 076-031 31 51

Rhododendron och Magnolior har utökat trädgården i omfång och gräsmattan 
minskar. Sedan många år växer en mängd olika träd, buskar och perenner i 
denna stora trädgård och efter rundtur hoppas vi att kaffe och kaka ska smaka 
gott. Vi har även öppen trädgård 16 juli. Välkomna! 
www.erikssonstradgard.se 
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Hannelotte Kindlund   
Övertänger 332, Enviken tfn 070-556 09 96 

Trädgården blommar rikligast i juni då både alpiner och sippor blommar som 
bäst, men ni är välkomna även senare. En samlarträdgård med växter från 
hela världen med betoning på vildväxter från Ostasien och Sibirien. Odling i 
sand, våtbäddar, stenpartier och lund. Växtförsäljning.  Välkomna!
Sök på Hannelotte Kindlund Övertänger så hittar ni många bilder från hennes 
trädgård.
På STA Dala-Gästrikes hemsida finns också en länk med bilder av växter och 
hur Hannelotte anlagt sitt stenparti.        

Boka besök hela juni

Peter Janises (f.d. Tallbo)
Mårtenvägen 1, Mora.  Tfn 070-999 88 24 

Trädgård under uppbyggnad. Äldsta delen i ett skuggparti är 10 år, ett 
woodland finns under uppbyggnad. Resten är nybyggt av stensättningar 
och grusbäddar samt en odlingsyta med sand där jag har mina frösådder 
och plantor. Plantor finns till salu av ovanligare slag, mest stenpartiplantor, 
saxifraga hybrider, marktäckare och en del woodlandplantor.  På Facebook.
com/peppestradgard kan man se vad som sker i min trädgård. 

TIPS! På väg till Mora finns utanför Rättvik, Levins Handelsträdgård. Liten 
gammal handelsträdgård i bymiljö. Peter tipsar om Stackmora trädgård i Orsa. 

Söndag 4 juni, kl 10-15

Öppna Trädgårdar 2023



11

Anna Wiklund 
Gamla Grycksbovägen 31 (Stennäset), Falun tfn 070-272 47 33

Kuperad trädgård med buskar, perenner och skuggparti.  
Säljer plantor. Välkommen!

Tisdag 6 juni, kl 11-16

Öppna Trädgårdar 2023

Anette Persson 
Solbergaleden 7, Torsåker tfn 076-795 77 80

Trädgården har byggts upp med hänsyn till sekelskifteshuset. Träd och buskar 
skapar många trädgårdsrum till en romantisk trädgård med över 50 olika rosor, 
många clematis och perenner. Bilder finns på instagram@anette.solbacken 
Välkommen!

TIPS! I Torsåker finns även ”Pelargonmuseum och trädgård”,1 km från Anette.  
En ovanlig handelsträdgård man kan passa på att besöka när man nu är åt 
rätt håll.

Söndag 18 juni, kl 10-15
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Boka besök från midsommar och under hela juli

Lena Hagberg och Bernt Boström
Kurgatu 16, Solvarbo/Gustavs 070-811 66 25

En rosenträdgård. Från åker till trädgård anlagd 2014, i sandjord och soligt 
läge. Nu ett 40-tal uppvuxna träd och buskar samt ca 80 rosenbuskar med 
betoning på gammeldags i samplantering med olika prydnadsgräs och 
perenner. Det finns sittplatser i trädgården. Ni får gärna ta med eget fika. 
Växthus med olika sorters pelargoner. Välkommen att boka besök!

Söndag 6 juli, kl 11-16

Vappu och Per Grönvold
Larslars väg 8, Hagge, Ludvika   tfn 076-81 28 466

Villaträdgård i vackra Hagge. En trädgård med lite av allt. Perenner, buskar, 
träd och en köksdel med bärbuskar och fruktträd. Det finns även 2 växthus, en 
damm och vinterträdgård. Liten växtförsäljning. Välkomna!

TIPS! När ni nu åker åt Ludvika-hållet så vill jag ge ett tips från Maj Axelsson 
på en trevlig plantskola utanför Ludvika. Den heter Lilla Wextverket och är väl 
värt ett besök.

Öppna Trädgårdar 2023
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Söndag 16 juli, kl 11-16

Ulla och Curt-Åke Eriksson 
Gråkärrsvägen 22, Söderbärke tfn 076-031 31 51

Stor trädgård med höga vackra träd och buskar omgivna av perenner av alla 
de slag. Gräsmattan är snart ett minne blott. Här tillkommer det nya rabatter 
varje år. Vi odlar enligt devisen ”odla utan spade”. Nu i högsommar 
har dahliorna tagit kommandot i trädgården. Kaffe med 
dopp finns också. 
www.erikssonstradgard.se 
Välkommen tillbaka!

Söndag 13 augusti, kl 11-15

Anki Westman 
Kyrkbyvägen 43, Grycksbo tfn 070-22 93 429

Stor trädgård under uppbyggnad. Tycker om öppna ytor med rosor 
och pioner. Har stort växthus och orangeri, dammar och stort grönsaksland.  
Dahliorna borde ha sin bästa tid nu. Välkomna!

Öppna Trädgårdar 2023
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Välkommen till min trädgård

Handelsträdgården är från 1895 och ägdes av Grycksbo pappersbruk. 
1979 köpte min far handelsträdgården och jag har varit med sen dess, 
1994 köpte jag handelsträdgården.
 
Vi har gjort många förbättringar och byggt om/ut under åren, för att 
kunna odla så mycket som möjligt, men ändå ha luft mellan plantorna.
Vecka 6 börjar vi med penséerna, sen fortsätter det med licensierade 
sticklingar, blandat med frösättningar, tomater, tagetes, gurka mm. 
Vi använder kyla, frisering, torka för att hålla plantorna kraftiga. Vi hål-
ler ett brett sortiment av vår och sommarblommor. 
 
Vi gör binderi till alla tillfällen, snittblommorna vi får hem är, krav, FFP.
Till alla helgon och advent gör vi alla alster själva, t.ex. gravdekoratio-
ner, kransar, grupper.
 
Kvalitets jord från Hasselfors och Simontorp, sen har jag "vår egen 
jord"
 
Fröer inkommer under vecka 3 - 4 med ett brett sortiment.
 
Vi har också ett mindre sortiment av perenner, buskar, träd, ätbart och 
prydnad
 
Säsongerna av krukväxter är vi noga att hålla = bäst kvalitet 

Nya Grycksbo Handelsträdgård
Vi har öppet året runt 
Öppettider:
juli-mars 10-16
april-juni 10-17
lördagar 10-14 
nyagrycksbohandelstradgard@outlook.com
 
följ oss gärna på facebook
www.grycksbohandelstradgard.se
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Biblioteket kommer att avvecklas successivt. Böckerna kommer att säljas ut till 
reducerade priser till medlemmarna på medlemsmötena. En del kommer även att 
finnas på vårt lotteribord.

Biblioteket

Du kan köpa lotter på varje möte med trevliga vinster.  Ta gärna med dig något som 
bidrag till vinstbordet!

Lotteri

Nedanstående böcker finns inte i bokhandeln utan är endast tillgängliga för 
medlemmar i Sällskapet Trädgårdsamatörerna.

Välkommen i min Lustgård
En bok av och om Evert Nilsson i Ås. Boken innehåller många av de mycket 
uppskattade artiklar som Evert skrev i TA under många år. Evert berättar enkelt och 
entusiastiskt om sina odlingar av perenner, träd och buskar i Jämtland. 
Pris 180 kr 
Säljs vid våra möten.

Trädgårdsliv - Människorna och deras trädgårdar
STA:s Jubileumsbok 2008
Christina Fryle och Inga Wallenqvist beskriver människorna och deras trädgårdar. En 
mycket vacker bok som presenterar ett antal trädgårdsamatörer och deras trädgårdar. 
Boken blev vald till Årets Trädgårdsbok 2008.
Nu till sänkt pris: 125 kr
Säljs vid våra möten. 

Köp böcker!
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Hos oss hittar Du:
perenner · rosor · klätterväxter · fruktträd & bärbuskar, många 
finska och ryska sorter · prydnadsträd & buskar · sommarplantor · 
krukväxter m. m.
Allt i stor sortering.
Tomater och gurka från egen odling. 
Krukor, spaljéer, jord, gödsel m. m.

Växtintresserade!

Kör mot Davidshyttan-Djörkhyttan,
5 minuters bilväg från Hedemora. DJÖRKHYTTAN 136

776 93 HEDEMORA 
Tel 0225 - 77 10 50

Medlem av Träd.näringens riksförbund
www.dalamat.se

Öppet 
Mitten av mars -  mitten av september 
Augusti stängt.
10% rabatt till medlemmar

Öppet: Mån-Fre: 9-18    Lör: 9-13, maj-juni 9-15

Vi finns på facebook!
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Riksmöte 30 juni - 2 juli
Upplandskretsen är arrangörer för Riksmötet 2023. Platsen är Uppsala. Mer infor-
mation kommer i TA. 
Ta chansen till ett trevligt evenemang där du får träffa många likasinnade och få se 
många fina trädgårdar att bli inspirerade av samt att fynda på den fina växtmarkna-
den. 

Tidningen Trädgårdsamatören (TA)
Redaktionen för TA vill gärna ha mer material och uppmanar medlemmarna att 
skriva och skicka in. 
Det behöver inte vara långa artiklar, utan det kan räcka med en beskrivning av din 
älsklingsväxt eller en lyckad kombination. 

Glöm inte att samla fröer!
Att samla fröer är roligt och behöver inte vara komplicerat. Frölistan bygger på de 
fröer medlemmarna samlar in. Information om hur det går till finns på STA:s  
hemsida, www.tradgardsamatorerna.se. Där publiceras också den färdiga frölistan 
som man kan beställa från. Fröpåsar finns att få av Maj Axelsson, ordförande.  

Medlemsregistret 
Det är viktigt att du som medlem skickar in ändrade uppgifter om t ex. adress och 
mejladress. Uppgifterna skickas till medlem.sta@gmail.com. Faktura för medlems-
avgiften kommer att skickas ut per mejl till de medlemmar som uppgett sin mejl-
adress. Kolla även din ”skräppost” så den inte hamnat där. Har du ingen mejladress 
kommer fakturan via posten. Ändringar i hanteringen av fakturorna har gjorts för att 
spara in på porto och hantering av avier. Det är en stor utgiftspost för STA som kan 
användas till lite roligare saker. 
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Dalaföretag med japansk  
kvalitet – hela vägen

Skandinavisk Generalagent för Silky 
Grönyte-Konsult Falun · Tel 023-296 55 · www.gronytekonsult.se 

Enligt Råd & Rön är Silky Pocket Boy 170 bäst-i-test.  
Det tycker vi med! Alla våra japanska sågar och sekatörer 
håller samma höga kvalitet och effektivitet. Hos 
faluföretaget Grönyte-Konsult får du personlig service 
och snabba leveranser. Vi har lokala återförsäljare.

Silky Pocket 
Boy 170  
– bäst-i-test

Silky Tsurugi 
curve

Silky  
Hayauchi

Golden Star  
Medium

– Den är grym! 
Trädgårdsstudent 
Lennart Eriksson, Skillebyholm

Golden  
Star Mini

Silky Zubat 
Professional
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Växtmarknad 2023

Kretsens egen växtmarknad

Lördag 27 maj, kl 10 – 13
Bruksmuseet, Vikmanshyttan

•	 Ta bara med fräscha, väl omskötta och pigga växter till försäljning. 
•	 Kruka upp i god tid före växtmarknaden.
•	 Skriv det botaniska namnet och även det svenska på etiketten.
•	 Som försäljare förväntas du själv ta fram och plocka undan ditt försäljningsbord. 

Låt oss hjälpas åt att göra våra växtmarknader till fyndplatser.

Kaffeservering - läsk och glass, lotteri m.m.

Avgifter
Vi tar inte ut några avgifter för deltagande i marknaden, däremot lämnar varje försäljare 
3 st växter till lotteriet.

Anmälan
Vi hälsar alla gamla och nya försäljare välkomna 
och ni behöver inte anmäla er i förväg. Bara se till 
att komma i god tid.

För information om växtmarknaden kontakta:
 
Maj Axelsson
tel: 070-345 40 27 (kväll)
maj.o.axelsson@gmail.com

Ammi Wångmar
tel: 070-243 05 81 (kväll)
ammiwangmar@hotmail.com

Sugen på fler växtmarknader?
På Riksförbundets hemsida (www.tradgardsamatorerna.se) finns information om 
växtmarknader som anordnas av de olika kretsarna.
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Du bidrar med klimatglädje, välgörenhet för en god sak när du 
väljer att handla hos oss på Pärlan secondhand i Gustafs. 

1000 kvadrat med möbler, kläder, leksaker, inredning, verktyg mm 

Välkommen 
Onsdagar kl:13-18 
Lördagar kl:10-14 

 
Spannmålsvägen 6, 783 50 Gustafs 

Telefon: 0243-24 00 97 

Följ oss på Facebook Pärlan second hand 

 
 
 
  
 

Onsdagar kl: 12-17
Lördagar kl: 10-15
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Trädgårdsresor 2023

Styrelsen har i dagsläget inget färdigt förslag på resor 2023 när programmet 
trycks men jobbar på diverse förslag. 

Vi kommer att lägga ut information på hemsidan www.sta-dalagastrike.se så 
snart vi har något att komma med. 

Om intresse finns så kanske vi kan ordna en buss till 
Riksmötet i Uppsala.  
I så fall blir det nog så att vi åker ner lördag morgon 
och hem söndag eftermiddag. 
Anmälan till själva riksmötet får man göra själv. 

Meddela Maj Axelsson på maj.o.axelsson@gmail.com 
eller tfn 070-345 40 27 om du skulle vilja att vi ordnar 
med buss. 
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Efter årsmötet den 25 mars 2023 kan styrelsen se annorlunda ut.  
Besök hemsidan för information.

Ordförande
Vakant

Sekreterare & medlemsansvarig
Ammi Wångmar, Borlänge
Tel: 070-243 05 81
ammiwangmar@hotmail.com 

Kassör
Siv Kangasniemi, Borlänge 
Tel: 072-383 47 59
sivkangas1945@gmail.com
 
Ledamöter
Ann Borres Back, Sågmyra
Tel: 073-386 71 55
ann.borres-back@iogt.se

Kristin Sedendahl, Borlänge
Tel: 072-749 01 00
kristin.sedendahl@outlook.com

Maj Axelsson, Ludvika
Tel: 070-345 40 27
maj.o.axelsson@gmail.com

Bert Axelsson, Insjön 
Tel: 073-022 50 53
Bert.axelsson@telia.com

Suppleanter
Ann-Marie Öhman
Tel: 076-824 5643
oman.a@telia.com

Inga-Britt Wikman, Säter
Tel: 070-543 66 40
gibwikman@gmail.com

Program & reseansvarig 
Styrelsen

Lotteri & Växtmarknad
Ewa Carlsson, Borlänge
Tel: 0243-23 42 27

Maj Axelsson, Ludvika
Tel: 070-345 40 27 (kväll)

Öppna Trädgårdar
Styrelsen

Webbansvarig
Eva Dahlberg, Falun
Tel: 070-251 39 88
eva@knektbo.se

Styrelsen



Välkommen till vår trädgård!
 
* Gammal handelsträdgård i by-miljö
 
* Växthus med blommor och plantor
 
*  Träd, buskar, rosor, perenner mm
 
*  Klängväxter ex. Clematis udda sorter

*  Kaffestuga med växtlitteratur
 
* Helgaktiviteter: Kurser, växtinformation 
  - ring för program
 

Levins Handelsträdgård
Övre Gärdsjö Rättvik
Tel. 0248 - 140 19
www.levinshandelstradgard.se
Öppet:  April till Oktober 10 % rabatt för medlemmar

Medlemskortet finns på fakturan.



Avsändare:
Sällskapet Trädgårdsamatörerna
Dala-Gästrikekretsen
c/o Maj Axelsson
Näckrosvägen 8
771 35 Ludvika 

Kretsen egen hemsida
www.sta-dalagastrike.se 
Här finns:

•	 Årets program - även i utskriftsvänligt format. 
•	 Kontaktuppgifter till dem som ansvarar för olika 

aktiviteter.
•	 Vägbeskrivningar till möten och öppna 

trädgårdar.

Riksförbundets hemsida 
www.tradgardsamatorerna.se 

Trädgårdsamatörerna på internet

OBS!
Ändringar, rättelser och 

tillägg annonseras enbart 
via hemsidan och vid våra 

möten. 


