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Infobladet planeras att komma ut 3-4 gånger per år. 

Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få med i 

infobladet. 

Lämna förslag i brevlådorna som finns i B-uppgångarna i varje hus. 

 

 

Planerade tidpunkter för infobladet, 2010: 

 

 Nr 1 Jan/Feb/Mar  planerad utgivning feb 

 

 Nr 2 Apr/Maj/Jun  planerad utgivning maj 

 

 Nr 3 Jul/Aug/Sep   planerad utgivning aug/sep 

 

 Nr 4 Okt/Nov/Dec   planerad utgivning nov  

 

 

 

I detta nummer bl.a. 

 

 Måndags – och onsdagsgruppen informerar 

 Säkerhet-en medlemsfråga 

 Information och tips 

 Försäkringsinformation 

 Ekholmens historia del 1 

 Kultursidan 

 

 Och mycket mer…trevlig läsning… 
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Styrelsemöten L21 - 2010 
 

Styrelsemötena hålls i föreningslokalen (50C) med start  

klockan 17.00.  

 

Styrelsemöten 2010: 
 

Vår: 11/1, 15/2, 15/3, 6/4, 3/5, 7/6 

 

Traditionell vårvandring sker den 6/4. Kom ut i området och framför dina synpunkter till 

styrelsen. Start ca 13.00. 

 

På anslagstavlan i varje trappuppgång, ser ni kontaktmöjligheter till styrelse och andra 

funktioner. Saknar du någon information hör av dig till styrelsen. 

 

 

 

Insändare och Styrelseinformation   
 

Ocab har framfört klagomål på att de ofta får samtal om ärenden som inte rör akuta 

jourärende t.ex. trasiga lampor i trapphus, nycklar till tvättstugan och att de som ringer blir 

irriterade över att Ocab inte kan hjälpa dem med detta. 

På anslagstavlan i trapphusen finns aktuella telefonnummer vart man ringer i olika ärenden. 

Är du osäker vart du ska ringa vid olika tillfällen, kontakta styrelsen.  

 

 

  
 

 

Luffarhistoria från Ekholmen på 1930-talet – En skröna 
Två luffare skulle skaffa sig mat. De tog var sin hästlort på vägen och stoppade i fickan. En av 

dem gick in i en stuga och knackade på. ”Snälla goa frun kan jag få lite smör på den här”, 

sade han och visade fram hästlorten. ”Jag skulle äta den till middag, men han är så torr och 

svår att få ner”. 

”Inte kan ni väl äta den där”, sa frun. ”Kom in så ska ni få ett mål ordentlig mat”. 

Den andre gick in på nästa ställe och sa likadant, men den bondfrun sa bara ”inte kan ni väl 

äta den där, den är för gammal”. ”Följ med ut i stallet så ska ni få en färsk”. 

 

 

 
 

 

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.sjostromsmide.se/bilder/p%25E5luffen.jpg&imgrefurl=http://seastone.wordpress.com/page/9/&usg=__UNV0tRl7GN0jrKgn-ihc0MhdTvo=&h=426&w=716&sz=46&hl=sv&start=4&um=1&tbnid=SMjYXPXRUoI2xM:&tbnh=83&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dluffare%2Bi%2Bsverige%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26um%3D1
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Avfallssortering 
Vi har nu haft våra fina källsorteringshus i flera år, men fortfarande har inte alla i L21 helt 

klart för sig hur och vad som ska sorteras.  

Här kommer ytterligare hjälp: 

 

Hushållsavfall 

Hushållssoporna delas upp i: 

 Kartonger 

 Tidningspapper 

 Glas (ej pantbart, skilj på färgat och ofärgat glas) 

 Metall 

 Plast (skilj på mjuk och hård plast) 

 Restavfall (som bränns) 

 

 
 

Grovavfall 

Vid återvinningscentraler (Ullstämma är närmast i vårt fall), kan du kostnadsfritt lämna: 

 Trädgårdsavfall, t.ex. grenar, buskar, ris, gräs 

 Trä, omålat, målat, tryckimpregnerat 

 Metall (ex bildelar, stekpannor) 

 Fyllnadsmassor, t.ex. jord, sten, cement, kakel, tegel, porslin, gips, isolering, planglas 

 Batterier, glödlampor, lysrör 

 El- och elektronikavfall som ingår i producentansvaret, t.ex. klockor, datorer, TV, 

hushållsmaskiner, vitvaror, kontorsmaskiner 

 Kemikalier, t.ex. olja, färg, lösningsmedel, bekämpningsmedel 

 

 
 

Ej återvinningsbart 

 El- och elektronikavfall som inte ingår i producentansvaret lämnas till 

avfallsanläggning, t.ex. varmvattenberedare, luftvärmepumpar, villapannor och 

bilelektronik. 

 Bilar och större mängd bildelar lämnas till auktoriserad bilskrot 

 Bildäck och däck på fälg lämnas till avfalssanläggning eller däckfirma 

 Gastuber lämnas till återförsäljare 

 Fyrverkerier, sprängämnen och ammunition – kontakta polisen för information 

 Brandsläckare – kontakta återförsäljare för information 

 

 

Läs mer om producentansvar för elektronik på www.el-kretsen.se 

Är du osäker på din sortering eller har egna idéer hur vi kan bli tydligare och bättre hör 

av dig till styrelsen. 

 

 

http://www.el-kretsen.se/
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Vinterproblem 
Nu under vintern är det extra viktigt att vi hjälps åt att hålla dörrar till våra allmänna 

utrymmen (cykelhus, källaredörrar, källsorteringshus) samt garage ordentligt stängda. Snö 

och is fastnar lätt så att dörrar/portar inte stängs ordentligt. 

Ni som har garage måste se till att dörren/porten blir ordentligt låst. Tag bort snö och is som 

sitter fast nedtill på listen. Den 24/1, 2010 gick vi en kontrollrond för att se hur många dörrar 

som var öppna. Vi hittade 5 stycken garage som inte var låsta. Om någon glömmer att låsa ett 

flertal gånger, kan ni bli fråntagna rättigheten att inneha garage. 

Ta en extra koll och stäng ordentligt efter dig. 

 

//Styrelsen 

 

   
 

 

Säkerhet 
I vinter har vi tyvärr blivit utsatta för lägenhetsinbrott i vår förening. Se alltid till att ha 

lägenhetsdörren låst även när ni är hemma. 

Det finns personer som går runt och känner på dörrhandtagen om det är låst. Många har sina 

handväskor och plånböcker i hallen och det tar inte tjuven många sekunder att ta åt sig detta. 

Öppna heller inte dörren för personer du inte känner igen, utan fråga hellre med stängd dörr 

vad dom vill. 

 

Idag låses ytterporten kl. 21.00 på kvällen, ska vi ändra den tiden? 

Är det önskemål att ytterportarna låses kl. 18.00, 19.00, 20.00 eller ska vi ha låst hela dygnet? 

Hör av er med synpunkter på detta till styrelsen genom att lägga ett meddelande i någon 

av våra brevlådor som finns i i B-uppgångarna. 

 

 

 

Nytt avtal gällande ekonomisk och administrativ förvaltning 
Föreningen har från den 1 januari 2010 tecknat ett avtal med ISS Fastighetsekonomi i Uppsala 

som medför att de kommer att sköta om vår administration och ekonomi från den 1 januari. 

Kontaktuppgifterna är nu (se även trappinformation): 

Adress:  ISS Fastighetsekonomi, 2B, 751 05  

Uppsala telefon 020 – 155 155 

Hyresavdelningen kl. 08.30 – 12.00 telefon 018 – 66 01 60 

Lägenhetsförteckning telefon 018 – 66 01 94 

Inkasso  telefon 018 – 18 41 44 

Nycklar till garage hämtas i  

receptionen  telefon 0734 – 36 57 72  

Westmangatan 23 Valla industripark (fd. Wahlbecks industriområde) 
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Vad gäller vid renovering av badrummet? 

Du kan vända dig till ex PEAB för byte av golvbrunn eller något annat företag som utför 

motsvarande uppdrag. Kostnaden för byte av golvbrunnen står föreningen för, övriga 

jobb bekostas av lägenhetsinnehavaren själv.  

Ska ni göra om väggar, golv eller tak i lägenheten är det viktigt att tänka på följande 

samt ange dessa som föreningens och samhällets krav: 

Ska ni göra om väggar, golv eller tak i lägenheten är det viktigt att tänka på följande 

samt ange dessa som föreningens och samhällets krav: 

 Att anlita ett företag som är GVK godkänt 

 Att anlita en Auktoriserad VVS-installatör 

 Tätskikten utformning i våtrum som beskrivs i Boverkets byggregler (BBR)  

 Krav vid utförandet enligt BBR 6:533 utrymmen med krav på vattentäta eller 

vattenavvisande skikt 

 VVS installationen ska vara utförd enligt branschregler Säker 

Vatteninstallation www.sakervatteninstallation.se 

 

Nya namntavlor och lägenhetsregister i trappuppgångarna 

Nya namntavlor med lägenhetsregister finns nu på plats i respektive trappuppgång 

Är ni inte nöjda med namninformationen ska ni lägga en lapp i de vita brevlådorna i B-

uppgången och skriv vad ni önskar för åtgärd. Uppge namn, telefonnummer samt adress så att 

vi kan kontakta er om det uppstår några frågor.  

På den nya informationen står det också er nya lägenhets registreringsnummer enligt 

Lantmäteriets beslut, vi har valt att även behålla det gamla lägenhetsnumret för tydlighetens 

skull. 

 

Snöröjningen inom BRF L 21 

I år har det till de flestas belåtenhet kommit mycket snö samt det har varit bra med kyla. 

Snöröjning utförs av vår entreprenör och det börjar med gårdarna så att människor kan ta sig 

fram med eller utan rullator eller permobil. Därefter så röjs parkeringsplatserna som är 

åtkomliga för röjning. De parkeringsplatser som inte är åtkomliga för snöröjning när 

maskinerna är på plats ska snöröjas av respektive innehavare. 

Utanför garageporten, upp till en halv meter ska snöröjas av respektive garageinnehavare då 

våra snöröjare enbart snöröjer med maskin inom detta område. Var och en ska också snöröja 

under garageporten så att denna med lätthet går igen. 

 

Hemförsäkringen och bostadsrättstillägget 

Det har framkommit att några av våra bostadsrättshavare inte har bostadsrättstillägget i sin 

hemförsäkring och det ställer till problem för den enskilde och för föreningen. 

Från den 1 januari 2010 har föreningen valt att teckna det individuella bostadsrättstillägget i 

vår fastighetsförsäkring. Varje medlem kan nu säga upp ert bostadsrättstillägg i 

hemförsäkringen och på så sätt få sin premie (avgiften) sänkt. 

O B S ni ska ha kvar er hemförsäkring men inte bostadsrättstillägget. 

Har ni några frågor om försäkringarna kontakta vår försäkringsansvarige Peter Möller. 

Peter Möller telefon 013 – 15 39 53 eller mobiltelefon 0765 – 612 890 

 

 

 
 

 

http://www.sakervatteninstallation.se/
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Vattenskadorna källaren Ekholmsvägen 38 och Ekholmsvägen 40 

Var god och sammanställ era ersättningsanspråk och lämna dessa till Peter Möller så kommer 

föreningen att ha med dessa vid vår framställan till Tekniska Verken. 

Ni ska redovisa skadans omfattning, vilket försäkringsbolag ni har anlitat, ersättningen ni 

erhållit från ert försäkringsbolag, en förteckning på det som skadats och vilket krav ni har på 

Tekniska Verken. 

Lämna denna redovisning till Peter Möller eller i den vita brevlådan som finns i husets B 

ingång. 

 

 

 

Fritidsgruppen  (måndags –och onsdagsgruppen) informerar 
Måndagsträffarna i föreningslokalen Ekholmsvägen 50 C börjar den 18 januari klockan 10.00. 

Välkomna måndagsförmiddagar ojämna veckor.  

Vi bjuder på kaffe med hembakat bröd och underhållning.  

Programmet är som följer, med reservation för eventuella ändringar. 

 

 Vecka 3, 18/1  

Bildpromenad genom gamla Stolplyckan. Bertil Södergren. 

 

 Vecka 5, 1/2  

Dragspelsmusik med Stångåtrio. 

 

 Vecka 7, 15/2  

Gitarr och historier med Lennart Angvik. 

 

 Vecka 9, 1/3  

Folke Vernersson berättar och visar bilder om Skagenmålaren Marie Kröyer. 

 

 Vecka 11, 15/3  

Minnen från Gamla Djurgården i Linköping med Per Edoff. 

 

 Vecka 13, 29/3  

Roxenbälgarna underhåller med musik. 

 

 Vecka 15, 12/4 

Våravslutning. Lill-Folke musik och allsång. 

 

   
 

Promenader 

Varje onsdag är det promenader, starten sker från basketplanen klockan 09.00. 

Kom med du också! 

 

Fritidsgruppen som anordnat måndagsträffarna och onsdagspromenaderna består av Barbro, 

Britt och Sonja. 

Sammankallande är Barbro Ohlsson, 013-15 67 67. 
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Förändringar i tv-utbud den 26 januari 
 
Vid årsskiftet övertog Utsikt Ekhosats kabel-tv-nät. Utsikt driver nätet vidare och Canal 

Digital levererar tjänster i nätet.  

 

Information via brev från Canal Digital 

Under vecka 3 2010 skickar Canal Digital ut information via post till alla berörda kunder. 

Detta material innehåller bland annat information om det nya utbudet, kanalplatser och 

digitala tilläggstjänster.  

 

Omläggning av kanalplan – ny kanalsökning behövs 

Tisdagen den 26 januari förändras tv-utbudet och en omläggning av kanalerna kommer att 

ske. Vid omläggningen behöver en ny kanalsökning göras, antingen direkt på tv:n eller på 

digitalboxen.  

 
 

 
Nytt analogt basutbud från den 26 januari 2010.  
 
Viasat Sport-kanalerna 

Viasat Sport-kanalerna (Sport, Motor, Fotboll) kommer finnas kvar som provkanaler fram till 

den 31 mars 2010. Kanalerna kan sedan beställas av Canal Digital. 

 

Hjälp med ny kanalsökning 

Om du behöver hjälp med att ställa in kanalerna kan du kontakta TV-tjänst på  

Järdalavägen 2 i Ekholmen, tel 013-16 13 00. Du debiteras en avgift för denna tjänst.   

 

Support och felanmälan 

Vid support eller felanmälan av kabel-tv kontakta Canal Digital via tel 0770-33 22 11 eller 

www.canaldigital.se/kundservice.  

 

Mer information 

Kontakta Canal Digital för mer information om bland annat digital spegling, digitalt 

tilläggsutbud och multiabonnemang. Telefon 0770-33 22 11, eller via 

www.canaldigital.se/kundservice. Mer information finns även på www.utsikt.se samt på 

Ekhosats informationskanal på din tv.  
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Analogt basutbud  
 

Efter omläggningen den 26 januari finns följande analoga basutbud i det kabel-tv-nät som 

Utsikt övertagit av Ekhosat. Canal Digital levererar tv-tjänster.  

 

Kanal Kanalplats / Frekvens 

 

 Svt1   Kanalplats S7  Frekvens 146-153 

 Svt2   Kanalplats S8 Frekvens 153-160 

 SvtB   Kanalplats S16  Frekvens 265-272 

 Svt24  Kanalplats S16  Frekvens 258-265 

 Kunskapskanalen  Kanalplats S15  Frekvens 265-272 

 TV 3   Kanalplats S9  Frekvens 160-167 

 TV 4   Kanalplats E5  Frekvens 174-181 

 Kanal 5  Kanalplats E6  Frekvens 181-188 

 TV6   Kanalplats E7  Frekvens 188-195 

 TV 8   Kanalplats E9  Frekvens 202-209 

 Kanal 9  Kanalplats E10  Frekvens 209-216 

 TV4 +  Kanalplats E8  Frekvens 195-202 

 TV4 Sport  Kanalplats E11  Frekvens 216-223 

 CNN   Kanalplats S14 Frekvens 251-258 

 Discovery Chan. Kanalplats S13  Frekvens 244-251 

 Cartoon Net/TCM  Kanalplats S17  Frekvens 272-279 

 MTV  Kanalplats S11 Frekvens 230-237 

 24 Corren  Kanalplats S18  Frekvens 279-286 

 Ekhosats infokanal Kanalplats S19  Frekvens 286-293 

 Viasat Sport  Kanalplats S6 Frekvens 139-146 

 Viasat Fotboll  Kanalplats S10  Frekvens 167-174 

 Viasat Motor  Kanalplats E12  Frekvens 223-230 

 

 

Viasat sport-kanalerna (Sport, Fotboll och Motor) kommer att finnas kvar som provkanaler till 

och med den 31 mars 2010.  

Kanalerna kan sedan beställas av Canal Digital via ett digitalt paket. 
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Kultursidan 
  

Vad är Pilsnerfilm? 

Det är ganska svårdefinierbart begrepp Pilsnerfilm, det är faktiskt lättare att säga vilka filmer 

som inte är Pilsnerfilmer. Men man kan enkelt säga att det är en nedsättande benämning på de 

svenska 1930 och - 40 tals filmer där man förtärde pilsner och brännvin (Lättgrogg). 

 

Det sägs att uttrycket ”Pilsnerfilm” uppstod 1932 i ett fattig-Sverige som intensivt längtade 

efter sorglös verklighetsflykt.  

Ordet ”pilsner” kommer från tjeckiska bryggeristaden Pilsen, men blev här en symbol för 

buskis, brännvin och begränsad budget.  

Manus till Pilsnerfilmer skrevs ofta på sex - sju dagar och inspelningarna skyndades på. 

 

De kan också ses som filmiska motsvarigheter till friluftsteatrarnas folklustspel.  

En pilsnerfilm är nästan alltid en komedi inspelad efter ljudfilmens genombrott. De utspelas i 

både överklass (Pensionat Paradiset) och arbetarklassmiljö (Augustas lilla felsteg).  

I Edvard Perssons filmer dracks det både pilsner och brännvin men han gjorde inte en enda 

Pilsnerfilm. Åsa-Nisse är heller inga Pilsnerfilmer utan Buskis.  

Handlingen drivs ofta framåt av konflikter av typen storstad – landsbygd. 

 

   

 

Pilsnerfilmens vänner 

Är en förening som bildades av ett gäng filmälskare av framförallt ”Pilsnerfilm” 

Förra året så hade föreningen 10 års jubileum. 

Vi är nu i dagsläget flera hundra medlemmar i föreningen, men bara ett par bor här i  vår 

förening på Ekholmsvägen. 

Föreningen träffas och tittar på film i ”Eklunda Bio” i Bestorp. 

Man brukar ha tre filmkvällar under våren och tre under hösten. 

Filmen föregås för dom som önskar av ”Bullens pilsner korv”, ostsmörgås och lättöl. 

Möjlighet finns även till kaffe efter filmen. 

Priset är för mat+film och kaffe 80:-kr och enbart film och kaffe 60:-kr. 

 

Nostalgikänslan är hög när man får se en gammal klassisk film i en 

miljö som ”Eklunda bio” erbjuder och som inte en TV kan ersätta. 

Välkommen att bli medlem i en förening som värnar om filmhistoria. 

 

Medlemsavgiften för 2010 är 50kr/pers eller 75kr/par. 

För medlemskap se www.pilsnerfilm.se   

För er som inte har tillgång till Internet så finns möjligheten genom 

att ta kontakt direkt med, Sekr o Red  Lennart Agnevikt el: 013-151773 

 

Mvh// Peter Möller 

 

 

 

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://nonsensakuten.blogg.se/images/2008/caesar_1207509818_522864.jpg&imgrefurl=http://nonsensakuten.blogg.se/2008/april/&usg=__cMC1gA4Keztiwo6W1F0gqncd1ZY=&h=95&w=127&sz=5&hl=sv&start=9&um=1&tbnid=7QL0VKWwSZf0cM:&tbnh=67&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dpilsnerfilm%26hl%3Dsv%26sa%3DG%26um%3D1
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.klassikerfilm.se/Bilder/6566ochjag.jpg&imgrefurl=http://www.klassikerfilm.se/pilsnerfilm.htm&usg=__3vxT4SLKpldpk0qXhBkLvjHbzEM=&h=150&w=105&sz=7&hl=sv&start=6&um=1&tbnid=9uco_uAfWG1naM:&tbnh=96&tbnw=67&prev=/images%3Fq%3Dpilsnerfilm%26hl%3Dsv%26sa%3DG%26um%3D1
http://www.pilsnerfilm.se/
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Ekholmens Historia – Del 1 

Vår styrelseledamot och medlem i L21, Kjell Karlsson, kommer i Infobladet att skriva om 

Ekholmens historia. Här kommer del 1. 

 

Historien börjar ca 7000 år f.kr då Östergötland var en vik av Östersjön. För ungefär 4000 år 

sedan såddes de första sädeskornen. 

Ekholmen är starkt förknippat med Landeryd eller Lannerö som det hette förr. ”Lan” är 

fornsvenska för fiskeredskap. I Landeryd finns det ca 500 fornlämningar, en av dessa, gravfält 

och boplats från 300-500 talet e.kr finns vid Ekholmen ö som är kullarna bakom 

Ekholmsvägen 76. 

De första personernas namn som vi känner till i Landeryd är från den runsten som är ingjuten 

i Landeryds kyrkas tornmur. Där står ”Väring reste stenen efter Tjälve, sin broder, den dräng 

som var med Knut”. Denne Knut var dansk vikingahövding och kallas för ”Knut den Store” 

och var Sven Tveskäggs son. Han erövrade England år 1017.  

Förmodligen stupade Tjälve i England. 

Fortsättning följer… 

 

//Kjell Karlsson 

 

 

 

Musik tips på CD     
 

Miike Snow- Animals 2009 (Pop/Rock) 

 

Barndomsvännerna Pontus Winnberg och Kristian Carlsson, kanske mest kända som 

producenterna Bloodshy & Avant, har tillsammans med sångaren/producenten Andrew Wyatt 

bildat bandet Miike Snow. Pontus och Kristian har tidigare skrivit låtar till inga mindre än 

Madonna och Kylie Minogue. 

Jan Gradvall utsåg albumet till 2009 års bästa! Missa inte Miike Snow! 

 

//Peter M 

 

 
 

 

Iggy Pop-Preliminaires 2009 (Pop/Rock/Punk) 

 

Överaskning för er som gillar Iggy pop. Lite annorlunda med en del låtar på Franska, 

men en höjdarplatta. 

Musikaliskt blandning bestående av jazz, New Orleans, Bossa Nova, Swamp och rökiga 

midnattsballader. Men på låten Party Time är Iggy "the Idiot" igen; ett vilt klubbande 

rockmonster i ett dekadent 70-tals Berlin.  

Klassikern Les Feuilles Mortes (Edith Piaf & Yves Montand älskade att framföra den) sjunger 

Iggy djupt och mörkt på en underbart slirig franska. 

 

// Peter M 
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Filmtips på  DVD    

 

Falskt Alibi  2009 

 

En spännande thriller med Michael Douglas i huvudrollen som 

Åklagaren Mark Hunter som ligger bakom en mängd fällande domar och är på väg till en 

guvernörspost. En ung grävande journalist är dock övertygad om att Hunter varit med och 

planterat bevis i många av fallen. Med tidernas scoop i sikte planerar han att få sej själv 

anklagad för mord och avslöja allt och i sista stund bevisa sin oskuld.Men Hunter kommer på 

honom och är beredd att göra vad som helst för att tysta honom. 

 

// Peter M 

 

 
 

 

Evenemangstips 

Det är åter dags för skivmässa i Cupolen, Linköping lördagen den 27/3 mellan klockan 

11.00-16.00. Det är ofta välbesökt med nöjda kunder och säljare.  

LP, singlar, CD, DVD, video, film, böcker, T-shirts, plastfickor mm - Du hittar det mesta i 

musikväg på Linköpings skivmässa. 

Det är ofta man stöter på medlemmar från vår egen förening L21, på mässan. 

 
 

… mer evenemangstips 
Disney On Ice  11-14 feb  Cloetta Center 

After Dark   13-14 feb  Crusellhallen 

Björn Ranelid  15 feb  Konsert & Kongress 

Louise Hoffsten  4 mars  Konsert & Kongress 

Real Group   11 mars  Crusellhallen 

Norrköpings Symfoniorkester 12 mars  Crusellhallen 

Buddy Holly Story  12 mars  Cloetta Center 

Jonas Gardell  24 mars  Crusellhallen 

Jan Slottenäs Storband  10 april  Crusellhallen 

Jill Johnson   17 april  Crusellhallen 
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NÄSTA INFOBLAD PLANERAS KOMMA UT I MAJ, 2010. 

 

 

//Styrelsen L21 genom mats dahlin 

 

 


