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Årsmötet startade som det brukar, välkomstönskning i vår konferenslokal och att alla då närvarande berättade lite 
om sig och sin förening.

Nästa punkt i schemat var middagen, som avåts med sedvanlig uppskattning! Sedan följde en kväll med fritt för 
alla att göra det man helst ville, efter vad jag vet inbegrep det dansande, besök på pubar och barer och mycket 
annat trevligt.

Årsmötet genomfördes med handfast ledning av Johan Martin-Löf och besluten enligt agendan togs utan några 
protester. Vid årsmötet avgick också Åke Thunberg och Hans Larsson från styrelsen. Gunilla tackade dem båda för 
deras insatser för förbundet (Åke var t o m med när det bildades) och alla vi andra applåderade

Catherine Karagianni berättade att Telia Company har ett intresse av att Telias seniorföreningar finns och att man 
önskar att vi kan jobba som ambassadörer, t ex genom att finnas i andra pensionärsföreningar och berätta om bl. a 
digitalisering. Hon berättade också att ett av Telias satsningsområden är ”hållbara samhällen”, och att man har en 
särskild satsning som riktar sig mot tolvåringar om möjligheter/risker på nätet.

Sedan berättade Hans Larsson om Björn Rosengren; han tog upp Björns karriär och särskilt hans arbete med 
den då tilltänkta fusionen med Telenor. Som jag förstod det var fusionen från början en överenskommelse mellan 
Tormod Hermansen och Lars Berg. När sedan Lars Berg lämnade Telia saknades mycket av ”kittet”. Hans 
berättade också att Björn Rosengren haft en roll när Telia lyckades samarbeta med Tele 2 så att vi också fick del 
av en mobillicens.

Johan Martin-Löf berättade från stämman i Telia Company. Den var ganska fri från statistik och tabeller, men man 
jobbar vidare med att avveckla ”långt-bort-i-stan” företag. Fortsatta personalminskningar är att vänta.

Så var det dags för några föreningar att berätta om sin verksamhet:

Roland Johansson berättade om verksamheten i Umeå. Man har ca 185+25 medlemmar, tidigare var det ca 200 
från Telia. Lite spännande är att det är 40% kvinnor som är medlemmar, men det är 60% procent kvinnor som är 
aktiva! Det man gör är caféträffar, släktforskning, föreläsare, utflykter m m. Man har inte så mycket samarbete med 
andra Teliaföreningar, men en del med PRO.

Johan Martin-Löf berättade om Senitel, som har helt digitala årsmöten. Det bygger på att man har en plattform där 
alla kan följa olika ”trådar”. Man har kring 30 deltagare i sina årsmöten, vilket Johan bedömde som helt OK.

Sedan berättad Dan Svensson om hur man jobbar i Malmö. De har initierat en aktivitet ”ta med en vän” där 
presumtiva medlemmar är välkomna att pröva någon av föreningens aktiviteter. Hans bestämda uppfattning är att 
det är ”mun-till-mun-metoden” som fungerar bäst. Dan berättade också att man får en del bidrag från kommunen, 
bl a för föreningslokalen.

Vi hann också med grupparbeten, där grupperna gjorts geografiskt, d v s föreningar som finns relativt nära 
varandra jobbade tillsammans.

Gruppen kring Luleå känner att det blir allt svårare att få nya medlemmar, nyckeln är att få till en fungerande 
verksamhet som attraherar. Men eftersom allt färre pensioneras från Telia, är återväxten svag.
 
Kristianstad – gruppen berättade att man bjuder in varandra en gång per år och att man då t ex tar upp förslag på 
bra föreläsare. Man har också gemensamma golftävlingar. De tipsade också om att det kan vara bra att gå med i 
ABF.

Gruppen Helsingborg, Malmö och Borås beskrev gemensamma golftävlingar, men tipsade också om att man kan 
ha möten mellan aktivitetsansvariga för att få inspiration av varandra.

När alla hade pratat klart var det dags att lämna vår eminenta möteslokal och äta lunch innan ankomsten till 
Stockholm.
           Sören Larsson

Från dygnet då Teleseniorernas Förbund hade årsmöte, d v s 17-18 april 2018
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Höstmöte

Månadsträffar

Borås

Höstmötet kommer att hållas onsdagen den 3 oktober i Borås. Närmare uppgifter om tid, förtäring och 
aktiviteter kommer att meddelas i nästa nummer av Telningen.  

Vi får en guidad visning av kvarnen som är en av landets få 
levande bygdekvarnar. Efter visningen serveras kaffe med 
fralla (ost och skinka) i det mysiga kaféet.  
Till kaffet kommer Anngerd Lönn att berätta om De Sju 
Häradernas Kulturhistoriska Förening samt om 
Ramnaparken. 
I lanthandelsmuséet säljs olika hantverk samt Vänga mjöl* och i 
Vänga Kvarns Galleri visas konst för utställning och försäljning. Har vi tur kommer dessa att vara öppna när vi 
kommer.
Kostnad 60 kronor. Betala gärna med Swish, 123 212 71 99.

Anmälan är bindande och görs senast 31augusti till:
Carina Svensson, caranna.cs@gmail.com eller tfn 073 337 01 57 eller till Gull-Britt Ekblad, gullbrittekblad@
yahoo.se eller tfn 070 681 11 42.
Uppge även om ni behöver speciell kost vid anmälan.     Välkomna!

*) Mjölsorter som finns att köpa i boden. Se sid 12.

Vänga Kvarn 5 september kl 14.00

Televeteranerna har fått en inbjudan till musikalen 
“Rivierans Guldgossar” som kommer att spelas på 
Bäckängsgymnasiet fredag 12 oktober kl. 19. Nära och kära är 
naturligtvis välkomna också. Till dig som tidigare gjort en 
intresseanmälan vill jag få ett bekräftelsemejl. OBS att denna 
anmälan är nu bindande, senast fredag 17 augusti vill jag ha din 
anmälan. Pris 360 kr.
 
Gunn.Britt, 070-6517699, gunn-britt.scherdin@telia.com
 
Efter regn kommer solsken. Singin´in the rain spelades för utsålda hus under hösten 2017. Nu byts regn ut 
mot solsken. Rivierans Guldgossar sätts upp i Bäckängskolans aula i Borås.
Lawrence Jamison (Jan Hjalmarsson) och Freddy Beson (Ingemar Augustsson) är båda två solochvårare 
på Franska Rivieran ovetandes om varandra. Men när de upptäcker att de jobbar med samma sak, inser de 
att staden är för liten för två lurendrejare och bestämmer sig för att tävla om vem som ska få stanna i stan. 
Följ med till Rivieran – möt romantik, förvecklingar och svängiga tongångar i denna musikalkarusell. Övriga 
medverkande: Marie Arturén, Alexandra Forssell Åhlfeldt, Tina Rehn Wikström och Henry Augustsson plus en 
stor dansande och sjungande ensemble och musikalorkestern under ledning av Göran Åhlfeldt.
            
            Välkomna!

Musikal
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Vi träffas måndagarna den 6 augusti, 3 september, 1 oktober och 5 november på Soldathemmet kl 10.00.  
 
            Välkomna!

Skövde

Vi träffas onsdagarna den 19 september, 17 oktober och 14 november kl 10.00 på Park Bio i Vara.
Hoppas träffarna blir välbesökta!
            Välkomna!

Vara/Herrljunga

Svenljunga
Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad. Nästa träffar blir 4 september, 2 oktober och 6 november.
Plats: Café Ewa Norén. Tid: 10.00.
Frågor. Lennart Skoog, 070-611 39 06.          
            Välkomna!

Ulricehamn
Vi träffas som vanligt den sista tisdagen varje månad. Nästa gång den 28 augusti, 25 september, 30 oktober 
och 27 november.
Plats: Oasen i Ulricehamn.         
            Välkomna! 

Falköping-Tidaholm
Höstträff i Falköping
Höstträff med rundvandring på gamla telestation på Brynglesgatan 6 i Falköping med fika efteråt i Plantis är 
det tänkt. Kallellse kommer ut efter sommaren men tänkt är att det blir i september. 

I skrivande stund har jag varit ordförande i 79 dagar vilket är en kort tid om man jämförs med mina 
föregångare. Jag fick en nostalgistart på mitt uppdrag. Det är 30 år sedan jag hade ett ryggskott. Det kom 
olämpligt till första styrelsemötet.
Våren har bjudit på sen ankomst men när den väl kom blev det sommarvärme på en gång. Vi som är lediga 
efter ett långt liv på arbetet har upplevt många somrar med varierat väder. Fördelen är att vi nu kan välja våra 
aktiviteter efter väder och vind inte kollektivavtalen.

Önskar alla en varm och skön sommar med nära och kära, bad och upptäcksfärder i skog och mark.

GLAD SOMMAR!
          Sören Larsson  

Sommarhälsning
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Aktivitetsberättelser
Studiebesök Radio 7-härad
Vid två olika tillfällen (11 och 25 april) har vi besökt Radio 7-härad. Vi fick ordna två 
tillfällen eftersom intresset var så stort.
Jon Koldenius tog emot oss och vi fick en intressant guidning i de nya lokalerna 
(fd Televerket) och information om den verksamhet som bedrivs inom lokalradion.
Vi fick också besöka studion med direktsändning. Vi fick speciellt se den nya unika 
digitala sändningsutrusningen som är världsunik. 
Det var ett mycket intressant besök. Flera av oss hade ju tidigare jobbat i lokalerna.    
 
          Cai

Jon Koldenius

Sarit Monastyrski i 
direktsändning

Sarit Monastyrski i direktsändning 
med nya utrustningen
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Teaterbesök

Televeteraner från Lidköping och Skara samlades den 16 maj vid Skogshyddans Café vid Vänern i Lidköping. 
Ett femtontal medlemmar kom till träffen. Det började med att vi värvade en medlem till klubben Hans (Pelle) 
Lindkvist som turligt nog hade fått en taxiresa till Skogshyddan. 
Vi började promenaden i Villa Giacomina parken och fortsatte sedan på strandpromenaden utmed Kinneviken 
med utsikt över Kinnekulle och Lidköping. Vi avslutade med en fika på Skogshyddans Café.
 
            Sören
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Studion. Bisittaren Matttias Lindén vid dataskärmen

Veronika passade på att hälsa på Andreas Weise 
som var på besök på radion för intervju om en 
föreställning i Borås

Den 25 april såg vi Massakerguden på Borås Stadsteater.
Upprinnelsen till historien var bråket mellan två gossar. Föräldrarna 
träffades för att sakligt och civilserat komma överens om gottgörelse 
men övergick till en uppvisning av mänskliga tillkortakommanden.

Vårträffar Lidköping-Skara

Stig, Kenneth, Jan-Åke, Bengt, Evert, Stellan, Alf, Stig, Nacka, Gert, 
Lars-Åke, Jonte, Rune, Tommy.

Rune, Evert, Jan-Åke, Alf, Stellan, Jonte, skymd Lars-Åke, Kenneth, 
Bengt, Stig, Tommy
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En mycket vacker försommardag träffades vi vid Elgåsens 
Restaurang och Café i Älgarås. Vi började träffen med att Thomas 
Malmsten berättade om Thure Elgåsen som en gång i tiden hade 
haft detta ställe som sin bostad. Thure Elgåsen (1910-1985) var 
Tivedskännaren, konsthantverkaren, scoutledaren och hembygds-
förenings mannen som satte Älgarås på kartan, en mycket känd 
man i dessa trakter.
Därefter åt vi en väldigt god och vällagad lunch som Anton Askeröd 
hade lagat, tyvärr så fanns det inga servitriser men helt självklart 
så ställde Agneta och Marie-Louise upp och serverade alla denna 
god lunch. Efter detta satt en del av oss kvar och pratade om roliga 
minnen medan övriga gick och tittade på “Älgarås Vagnmuseum”
där de fick en guidad tur av ägaren Lasse Hellsten. Alla som varit 
där tyckte att detta var intressent. Som vanligt tyckte alla att det 
var roligt att träffas, vilket glädjer oss som ordnar dessa träffar.

   Marie-Louise, Göran o Agneta

         

Mariestad-Töreboda. Försommarträff

Thomas Malmsten

Den 30 maj åkte vi till Hajstorp utanför Töreboda för att titta på gamla fordon. Det var allt från äldre till 
lite nyare bilar, motorcyklar och mopeder som hade samlats vid slussarna i Hajstorp. Vi träffade en del 
televeteraner från andra klubbar men även en del ansikten som vi inte sett på många år. När vi sett oss mätta 
på fordonen och amfibiebilar som körde en runda i kanalen var det dags för fika och sedan hemfärd efter en 
mycket trevlig och givande kväll. För er som missade denna kväll kommer det flera träffar i Hajstorp som ni 
kan åka på. 
             Sören 

1.

2.

3.

4.
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1. Birgit, Ann-Britt, Leif, Lars-Göran
2. Anita, Olle, Hans, Karin
3. Svante, Stig-Olof, Irene, Billy  
4. Gerd, Roland, Henry
5. Serveringspersonalen
6. Karin, Lennart, Hans

6.

5.

6.

Veteraner besöker Hornborgarsjön o Café Doppingen 13 juni 
I strålande solsken samlades 14 televeteraner utanför telestation 
på Bryngelsgatan 6 i Falköping för gemensam avfärd till Café 
Doppingen o Naturum vid Hornborgasjön i Broddetorp.
Lars Ekberg hälsade oss Falköpingsbor o Tidaholmare välkomna 
till nybyggda Cafè Doppingen.
Efter ankomst avnjöts en fantastisk god fika och det blev mycket 
”tjöt” om gamla minnen ifrån glada Televerksdagar. Allt mellan 
sjökabel över Göta Kanal vid Tåtorp till vaktföreståndarens respekt 
på telestation avhandlades.
Mats Karlsson kom ihåg VIP-besök till telestation i Skara som var 
ett ”stort skämt”. Det var tider det.
Efter kaffe blev det tid till en rundvandring på fågeludden för att 
njuta av sommarsol och en otrolig symfoni av fågelliv. Fåglar vi såg 
var bland annat Gulärla, Rödbena, Brunand, Ladusvala med flera.
Hornborgasjön en av Europas finaste fågelsjöar.
En smakrik och vällagad lunchbuffe serverades och intogs på Café Doppingen. Efter lunch blev det en 
kortare presentation av historien kring Hornborgasjöns sänkningar och höjning av naturguide Mathilda Freij.
Med mycket ”flashback” och klara minnen ifrån Teletider begav vi oss hemåt.   
           Jan Aronsson

Samling Bryngelsgatan 6

Naturguide Mathilda Freij
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Televeteranerna i Ulricehamns våravslutning 22 maj
Tisdagen den 22 maj 2018 avslutades telepensionärerna i 
Ulricehamn sina månadsmöten, inför den stundande sommaren. 
Dessa möten hålls varje sista tisdag i månaden, på Oasen. 
Denna för säsongen sista träff är som alltid lite extra festlig. 
Avslutningen hölls i ett strålande solsken hos Kjell o Gun 
Engström. De bjuder verkligen på sig själva. Upplät sin bostad 
för andra gången för detta arrangemang. Deras hem ligger 50 
meter från Åsunden omgiven av en bedårande fin natur. 
Från väg 157 kör man cirka 5 km in på en smal o krokig väg 
som är innesluten under stora ekar. Gun o Kjell hade stor hjälp 
med anskaffning av allehanda förtäring. Det var tjejerna 
Birgitta Kumpumäki o Anne-Marie Olander som ställde upp med 
allehanda servering o dyl.  
Mötet öppnades med kaffe o tillhörande dopp. För att alla 
skulle känna sig hemma i telemiljö, hade dagen till ära 
Kjell tagit på sig delar av teleuniformen. P g a den rådande 
värmen åkte dessa attiraljerna snart av. När första delen 
av mötet som bestod av kaffe med tillbehör var avklarat 
gällde följande: 
Kjell o Gun hade anordnat en inviduell tävling som 
bestod i tre olika delar. Poängen i dessa deltävlingar 
sammanräknades i ett resultat till en vinnare. Första 
deltävlingen var pilkastning mot en måltavla. Andra delen 
i denna trippeltävling bestod av Kjells som vanligt kluriga 
frågor. En liten slinga med  frågor uppsatta i denna fina 
natur.  
Deltävling nummer tre, var en omarbetad form av boule. 
Kjell hade ritat cirklar i boulebanan, samma princip som 
en piltavla. Där den minsta innersta cirkeln gav högst 
poäng. 
 

Samling och inräkning av att alla har kommit

Samma Erna kastar pil mot samma tavla 
som hänger på en byggnad som varit 
Murums aut-stn. Detta foto är för 5 år 
sedan

Med kraft av arrangör för årets våravslutning 
förklarar Kjell mötets öppnande

Erna kastar pil
Deltävling nr 2. Tipspromenad i 
fin natur
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Christer Green känner sig säker på att han 
svarade rätt

Deltävling nr 3. En form av boule

När den enväldige, omutbare domaren, 
Kjell Engström  räknat samman 
poängen från deltävlingarna, visade det 
sig att Erna Lord avgick med segern. 
Tvåa kom Kennet Andersson, trea Stig 
Selander.

Ett stort tack till Gun o Kjell för en perfekt genomförd 
säsongsavslutning på våra månadsträffar.

Tommy
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Våravslutning Vara-Herrljunga
Det var en fantastiskt fin försommardag när vi möttes hos Lennart Jonsson vid hans stuga för den sedvanliga 
våravslutningen. Tolv stycken blev vi som umgicks och roade oss med tipspromenad och femkamp under 
lättsamma former. Sedan fixade Sune med grillen och det bjöds på Ericssons grillkorv, en mycket uppskattad 
lokalt producerad variant från Nossebro. 

I tipspromenaden lyckades Sven Evert Gustavsson bäst följd av Jan Håkan Håkansson och i  femkampen 
blev undertecknad vinnare med Lars Snygg och Sune  Ljunggren på platserna närmast.

Vi är mycket glada och tacksamma över Lennarts gästfrihet och hoppas traditionen fortsätter.

          Sven Frostberger
   

         

10
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I mitten av maj fyllde Ruth Johanson 101 år. Denna pigga dam uppvaktades 
med en blomma från Televeteranerna. Blomman kommer att pryda Ruths 
balkong som ligger fint insynsskyddad. På balkongen serverade Ruth kaffe 
och juice med jättegoda hembakade bullar och kakor.  
Lingonkaka med havrefras var Ruths favorit och den bakar hon ofta.  
Här delar hon med sig av receptet så vi alla kan baka kakan som Ruth sa 
var enkel att göra.
        Ulla

Uppvaktning

LINGONKAKA med havrefras

Lingon och kanel är gott ihop.
20 – 25 bitar

1 ägg
1 ½ dl strösocker
150 g smält avsvalnat smör
4 ½ dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
2 dl lingonsylt

HAVREFRAS
1 ½ dl havregryn
50 g smör
1 dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
1 tsk kanel

Sätt ugnen på 200 grader. Vispa ägg och socker pösigt. Rör ner 
det avsvalnade smöret och mjölet blandat med bakpulver. Tryck ut 
degen i en form med bakplåtspapper, 20 x 30 cm. Bred sylten över 
degen. Blanda ihop ingredienserna till havrefraset och strö det över 
kakan. Grädda ca 25 minuter.
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Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. Värvningen pågår året ut 2018.

Våra lotterier är en viktig del för att finansiera våra olika aktiviteter.
Vi är mycket tacksamma för och tar gärna emot vinster som kan användas i dessa lotterier.  
Kan lämnas till respektive kontaktombud.

Ny medlem:
Hans ”Pelle” Lindkvist, Lidköping

OBS! Vänligen meddela adressändringar (bostad och mailadress) samt telefonnummer till Marie 
Lindström, marie@frista.se eller telefon 033-26 10 00.

Avliden medlem:
Solveig Ekelöv, Mariestad

Borås vann den årliga Boulematchen mot Jönköpings Televeteraner
Tisdagen den 12 juni åkte 16 glada boulespelare till Jönköping för den traditionsrika kraftmätningen mellan 
televeteranerna i Borås och Jönköpings f d teleområden.

Vi blev hjärtligt välkomnade med kaffe och fralla innan spelet startade. Jönköpingsborna ställde också upp 
med 16 spelare. Tävlingen var upplagd så att Borås- resp Jönköpingsspelare lottades mot varandra alla fyra 
matcherna. Efter halva tävlingen gjordes uppehåll för fikarast då vi blev bjudna på tårta. Efter tävlingen, som 
innehöll många spännande matcher under gemytliga former, blev det prisutdelning under ledning av Birgitta 
Tolf, som även var tävlingsledare.

Kjell Engström tackade för visad gästfrihet och en mycket trevlig dag, som innehöll många gamla minnen 
från Televerkstiden. Kjell bidrog med några personliga teleminnen från Jönköping. Han hälsade sedan 
Jönköpingsborna välkomna till Borås nästa år.

Resultat
1 Barbro och Kjell Magnusson, B 4+30
2 Christina och Jan Ahlberg, B 4+28 (49 egna poäng)
3 Inga-Lill Johansson och Yngve Dahlbom, B 4+28 (45 egna poäng)
4 Gun och Kjell Engström, B 3+20
5 Birgitta och Tommy Skog, B 3+13
6 Britt-Marie och Arne Byhlin, B 3+11
7 Iris och Ingmar Kochan, B 2-3
8 Ingela och Hasse Lilja, J 2-6
9 Irene Lilja och Siv Wärnbring, J 1-3
10 Lennart Nilsson och Per-Olof Rehnström, B 1-4       

Mjölet på Vänga Kvarn, Ekologiskt, KRAV-märkt 
 
Vetemjöl Finsikt: Ett vitt mjöl, utmärkt till bullar och kakor etc.
Vetemjöl Samsikt: Ett lite mörkare vetemjöl, passar bäst till matbröd.
Grahamsmjöl: Ett sammalet vetemjöl där hela vetekornet använts. Malt på stenar.
Rågsikt: Ett siktat rågmjöl, innehåller endast råg.
Fullkorn råg: Ett sammalet rågmjöl där hela rågkornet använts. Malt på stenar.
 
Det finns även Vetekross, Rågkross, Rågflingor, Havreflingor och Vetekli
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Hattfest i Mariestad. Tror att det var1982.
Vi åkte lokalbussen till Agneta Mellgren och alla undrade varför vi var så fin. I Mariestad känner alla varandra, 
nästan i alla fall.
           Marie-Louise

1. ?, Berit, Ing-Marie
2. Inga-Lill, Birgitta
3.  Maj-Lis 
4. Sivan, Birgitta
5. Agneta, Ingegerd 
6. Ing-Marie, Elsa, Margareta,  
   Ingegerd
7. Maj-Lis, Marie-Loisee
8. Maria, Hanna (Agnetas döttrar)

1.
2.

3.
4.

5. 6.

8.7.



Teleseniorernas förening i
Borås, Helsingborg/Halmstad, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Malmö, Ystad och Växjö

Singel – Slaggolf     Dam – Herrklass
Måndagen den 27:e augusti –

Wittsjö GK
08:45     Samling
09:00     Kaffe/fralla
10:00     Kanonstart
14:30     Gemensam lunch
15:15     Prisutdelning

Greenfee inkl. fika – lunch. Pris 340:- 

Anmäl Dig på mailadress: berg.krister@hotmail.se . Senast 10:e Augusti                     
Uppge namn – golf-id – förening och om Du kommer att spela från gul / röd tee. 
Betalning senast  måndagen den 10 augusti till vårt bankgiro 5382-7309
OBS: Skriv Namn – Golf-DM på inbetalningen. 

Startlistan skickas till kontaktperson för deltagande förening under vecka 33, den kommer också att finnas på 
www.golf.se (mina tävlingar) 
Det finns ett mycket prisvärt golfpaket (greenfee – middag – övernattning-frukost) om Du är intresserad av att 
komma till Wittsjö Gk på söndagen

VÄLKOMMEN !
Teliaseniorerna i Kristianstad

Krister Berg
berg.krister@hotmail.se

0768301919

RÄTT ATT DELTA HAR MEDLEMMAR I FÖRENINGAR ANSLUTNA TILL TELESENIORERNAS FÖRBUND OCH SOM ÄR FÖDDA 
1957 ELLER TIDIGARE OCH HAR OFFICIELLT HANDICAP

Inbjudan Golf-DM 2018
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Klubbmästerskap i Boule
Alla televeteraner hälsas välkomna till det årliga klubbmästerskapet i Boule 

torsdagen den 16 augusti kl 10.00.
Vi spelar dubbel och fyra Monrad, träffas, trivs och dricker kaffe på Övrarpsbanorna i Dalsjöfors.

Anmälan senast 14 augusti till Kjell Engström, tel 070-567 15 09 eller kjell0705671509@yahoo.se


