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Riksförbundet Svensk trädgård
-landets största trädgårdsorganisation
Riksförbundet Svensk Trädgård har ca 32000 medlemmar och 164 lokala föreningar.
Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap är en av dessa
lokalföreningar och har ca 409 medlemmar vilket
innebär att vi är Stockholms största lokalförening.
Svensk Trädgård är en mötesplats för trädgårdsintresserade och främjar all trädgårdskultur
och ett lustfyllt odlande.
Vi sprider kunskap om miljövänlig odling och driver konsumentfrågor för trädgårdsodlare.
Som medlem får du:
•

Tidningen Hemträdgården

•

Fri trädgårdsrådgivning

•

Kunskap via www.tradgard.org

•

Medlemskap i en lokal trädgårdsförening

•

Erbjudande om spännande kurser och bra rabatter

•

Rabatter på trädgårdsresor och mässan
Nordiska Trädgårdar

Vill du bli medlem?
Steg 1. Betala in medlemsavgiften (280:-/år 2014) på PG 12 15-3 (Riksförbundet Svensk
trädgård). När du anmäler dig, skriv ditt namn, adress och att det gäller Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap.
Medlemskapet gäller för alla i familjen.
Då registreras du som medlem och får tillgång till aktiviteter, rabatter, rådgivning mm. Du
får även 6 nr av Svensk trädgårds medlemstidning ”Hemträdgården”.
Steg 2. Registrera dig på vår hemsida. www.hu-bo-tradgard.org. Fyll i din mailadress
under fliken HuBo /”Nyhetsbrev”, till vänster, du får ett mail till din mailkorg, som du ska
bekräfta att du vill ha nyhetsbrevet. Besök gärna vår hemsida så har du första tjing på alla
kurser och föredrag.
Har du frågor om våra aktiviteter så kontakta oss via anmalan@hu-bo-tradgard.org
Har du frågor gällande medlemskap så kontakta oss på info@hu-bo-tradgard.org eller
kontakta: Karin Nilsson, 08-711 76 26, om du saknar e-post.

Huddinge Botkyrka
Trädgårdssällskap
fyller 10 år!

Tio år har förflutit sedan vi tog det första
spadtaget till vårt blomstrande trädgårdssällskap.
I början av året 2004 hölls ett möte i
Huddinge Folketshus.
Dit strömmade en skara trädgårdsintresserade för att lyssna på trädgårdsinspiratören Gunnel Carlson. Skaran bestod av
allt från entusiaster med ett väl etablerat
trädgårdsintresse till de med ett mer eller mindre nyväckt intresse för att odla.
Precis som när man sår några rara växter,
så krävs det där lilla extra och det var
just det som några av dessa mötesdeltagare kort därefter lyckades frambringa i
februarikylan, när
de bildade Huddinge- Botkyrka Trädgårdssällskap.
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Rätt snart var vi ett 80-tal medlemmar.
Utbudet av aktiviteter och det ständigt
ökande medlemsantalet har genom åren talat
sitt tydliga språk; Trädgården är en outtömlig
källa av skapande och gemenskap.
Vad är det då, vi har att blicka tillbaka på?
Många trädgårdar i Huddinge och Botkyrka
med omnejdhar fyllts på med växter från
våra återkommande växtloppisar.
Alster från våra kreativa kurser återfinns numera i många trädgårdar. Fågelbad av betong,
lyktor, komposter, igelkottar,
,korgar, växtstöd av bådeträ, keramik
och metall, för att bara nämna några.
Under flera år har vi deltagit i evenemanget
1000 m konst och där visat upp våra kursalster och sådant som har odlats i våra egna
täppor.
Några av våra medlemmar har lärt sig att
fotografera och tagit fantastiska fotografier
som vi alla njutit av. Även fotografierna har
ibland varit en del av det utbud som visats
upp på konstkilometern.
Fröer har delats ut och spridits när vi ”Fröminglat”. Öppna trädgårdar i Stockholmsområdet och träffar i medlemmarnas egna
trädgårdar har under åren varit återkommande inslag. Något man kan undra över
är, hur många rabatter som genom åren har
påbörjats eller grävts om efter sådana besök?
För visst är det härligt att inspireras.
Trädgårdsresor och utflykter har genomförts
till omtalade trädgårdsanläggningar och
parker. I samband med sådana utfärder har
det titt som tätt hänt att även en och annan
handelsträdgård eller plantskola har besökts.
Finns det ”Hjärterum så finns det planterings
rum” eller hur lyder nu talesättet…
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Det är inte bara vi medlemmar som genom åren har njutit av initiativkraften i HuddingeBotkyrka Trädgårdssällskap.
Även utomstående har uppskattat det de har sett. 2010 vann vårt bröllopsinspirerade bidrag
Trädgårdsmässans balkongtävling.
Vi minns med stolthet 2009 då vi utsågs till ”Årets trädgårdsförening 2008” av Riksförbundet Svensk trädgård.
Det går med säkerhet att fylla på med flera nostalgiska reflektioner över de gångna åren,
men nu blickar vi framåt.
2014 firar Huddinge- Botkyrka Trädgårdssällskap 10- årsjubileum.
Hela året kommer att fyllas med ett stort utbud av aktiviteter.
De flesta av aktiviteterna kommer att genomsyras av temat ”De fyra elementen”, JORD,
ELD, LUFT och VATTEN.
De fyra elementen har och kommer att vara programgruppens och styrelsen inspirationskälla, för att vi ska kunna sprida ännu mer trädgårdsglädje till dig som medlem, genom vårt
utökade aktivitetsutbud.
Vi hoppas att vi med detta har väckt ditt vinterslumrande trädgårdsbegär och att du med tillit
ser fram emot Huddinge- Botkyrka trädgårdssällskaps jubileumsår 2014!
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Några bilder från de gångna 10 åren!

Vårt första Trädgårdsblad Nr 1 2004

Betonggjutarkurs på flädervägen 11A. maj 2008
Sid 7

Årets förening för 2008 utsågs vi till den 7 augusti 2009 i Örebro, Anna & Tuula nervösa och
glada vid prisceremonin.

Vinnare årets trädgård 2010 1:a Britt Sjöholm Skymningsvägen 9 Skogås
2:a Roland Olsson Stationsvägen 26 Stuvsta.
3:a Tina Mattsson Brevduvebacken 11
4:a Saila Eriksson Juringe Allè 11.
5:a Åse Albiin Krokvägen 21
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Besök hos Piongubben i skogen - Sture Järpemo juni 2012

Vårt deltagande på 1000 meter konst har blivit ett oroligt arrangemang som vi deltar i.
Här en bild från 2012.
Sid 9

Härlig ljuskväll hemma hos Tuula & Gunnar oktober 2013

Tre av alla våra föredragshållare som inspirerat oss under åren, Gunnel , Hannu & Lena
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Frömingel, torsdag 16 januari
Varmt välkommen att mingla med andra trädgårdsvänner den 16 januari. Du
kan komma för att bara umgås eller sälja, köpa, byta fröer, sticklingar och
plantor. Kanske ta med lite dahliaknölar om du har?
Du kanske har foton eller annat du vill visa från din egen trädgård eller en trädgård du besökt? Ta med dem!
OBS! Ange gärna vid anmälan om du kommer att ha med dig något att sälja/byta. Det är bra
om vi vet i förväg att det även blir något att byta, sälja, visa.
Vill du visa bilder på dator/projektor så meddela det när du anmäler dig. Vi kan ordna projektor.
Fika: Ta med valfritt fikabröd så ordnar vi en ”knytisbuffé”, samt det du själv vill dricka
till(kaffe, te, etc).
Kostnad: Träffen kostar ingenting och är endast öppen för medlemmar i Huddinge-Botkyrka
trädgårdssällskap
Plats: Vistaskolans matsal, Vista skolväg 1, Huddinge. Ligger längs Glömstavägen.
Tid: Torsdagen 16 januari kl 19.00-21.00
Sista anmälningsdag: 10 januari. Hur du anmäler dig se sid 2 Anmälan
Ansvarig från programgruppen: Terttu Kinnari
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Trädgårdsdag med föreläsning, pyssel
och bokbyte söndag 2 februari
Kom på en inspirerande trädgårdsdag i Snättringeskolan.
I februari känns sommaren avlägsen. Då passar det bra med en
föreläsning om hur du med enkla medel kan skörda grönsaker och kryddor året runt hemma i
köksfönstret. Daniel Eidhagen kommer och visa och berätta om fönsterodling, eller ”window
farming”, en växande trend i världen, då städerna växer och odlingsytor försvinner.
I Sverige beräknas det första stora huset där fönsterodling är en del av arkitekturen stå klart
2015. Med några gamla konservburkar eller petflaskor, kedjor och en vattenpump kan du
bygga ihop ditt eget odlingssystem hemma i fönstret, och snart skörda grönsaker och kryddor
året runt. Daniel Eidhagen har byggt fönsterodlingar både hemma hos sig själv men också
på Kulturhuset i Stockholm. Just nu är han i full färd med att hjälpa KTH att sätta ihop en
fönsterodling. Daniel visar inspirerande bilder och hjälper den som är intresserad att komma
igång.
Utöver föreläsningen ordnar vi knytisfika och två trevliga pysselkurser, där vi gör saker till
trädgården:
1. Pyssla ihop en dekorativ bostad för solitärbin till din trädgård.
2. Gör en egen regnmätare.
Vi har också trädgårdsbokbytardag - ta med de trädgårdsböcker du vill byta bort, och byt
dem mot nya böcker.
Fika: Knytisfikabuffé - Ta med valfritt fikabröd så ordnar vi en ”knytisbuffé”, samt det du
själv vill dricka till(kaffe, te, etc). Det brukar bli mycket fika, så har du svårt att hinna ordna
fikabröd så kom ändå!
Tid: Söndag 2 februari kl 13.00-16.00
Plats: Snättringeskolans matsal, Häradsvägen 33.
Kostnad: 100:-/person.
Denna aktivitet är endast öppen för medlemmar i Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap!
Sista anmälningsdag: 27 januari. Anmälan se sid 2
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10-årsjubileum med
Ljusfest,
tisdag 4 februari

För att uppmärksamma föreningens bildande så ordnar vi
en ljusfest och tycker att det vore roligt om
alla föreningens medlemmar tisdagen den 4
februari kl 19.00 ville släcka ner eventuell
elbelysning och lysa upp era trädgårdar med
levande ljus, såsom ljuslyktor, värmeljushållare, eldfat/eldkorgar, marschaller, facklor
eller vad ni nu har tillgängligt.
Tänk vad häftigt om alla gör detta samtidigt
och man plötsligt kan se vilka som är medlemmar i vår förening! Varför inte passa på att
bjuda in grannar/vänner till en vinterfika i trädgårdens ljussken?!
Hoppas ni alla vill vara med och göra denna minnesvärda stund tillsammans med oss!
Föreviga gärna din ljusfest med foton om du har möjlighet så kan vi göra en gemensam
dokumentation av kvällen efteråt.
Ni behöver inte anmäla er till ljusfesten, men ev foton kan ni skicka till a.schelin@telia.com!
Använd gärna vår Facebooksida till att förmedla att ni tänker vara med och påminn och
pusha varandra för aktiviteten!
HISTORIK - av Anna Schelin
Onsdag 4 februari 2004 var vi ett gäng om 8 personer som samlades för att bilda föreningen
Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap.
Jag minns att vi snabbt blev 80 medlemmar eftersom att alla som bodde i Huddinge eller
Botkyrka och var med i Riksförbundet Svensk Trädgård, direkt erbjöds att även vara med i
vår lokalförening. Jag tyckte vi var jäääättemånga och det var så kul med vår allra första aktivitet ”att bygga en varmbänk” som vi hade i dåvarande kassören Karin Lindmarks trädgård i
Stuvsta en vacker aprildag.
Minns inte hur många som var med, men så där en 10-15 medlemmar skulle jag tro att vi var
på plats när första spadtaget togs. Jag minns kanske allra bäst att Palle hade med sig rosor
som han fått ta rätt på då HUGE byggde om sin entré och annars skulle slänga plantorna.
Vi fick köpa dem för 20 kr /styck och det blev grundplåten till föreningens kassa. De vackra
ljusrosa Bonica-rosorna växer fortfarande intill mitt växthus och påminner mig varje år om
denna, föreningens allra första aktivitet tillsammans.
Sedan gick det som det gick och i dag är vi ca 450 medlemmar i föreningen – helt fantastiskt!
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Luffarslöjdskurs - tillverkning av ljuslyktor, tisdag
18 februari
Bengt Ryttersten håller återigen en av sina uppskattade kurser i luffarslöjd.
Denna gång tillverkar vi ljuslyktor för upphängning i fönster eller i trädgården.
Material i form av glasbehållare samt metalltråd ingår i kursen.
Medtag gärna egen avbitartång om du har!
Plats: Folkets Hus Aprikosa rummet, Huddinge centrum. Kom ihåg P-skiva om du parkerar i
garaget!
Tid: tisdag 18 februari, kl 18.30-20.30
Kostnad: 200 kr/person inkl fika.
Sista anmälningsdag: 10 februari Hur du anmäler dig se sid 2 - Anmälan:
Frågor? Anna Schelin i styrelsen är ansvarig för aktiviteten hon svarar på frågor via anmälningsadressen ovan!

Varmt välkomna!
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Kurs: Bygg vindspel till trädgården, söndag 9 mars
Välkommen på en trevlig pysseldag, där vi tillverkar våra egna vindspel!
Vi använder oss av snäckor, snören, pärlor, krukor, muttrar, pinnar… Ja allt
som kan låta vackert när vinden får tag i det.
Plats: I Helena Perlows garage, Källbrinksvägen 33
Tid: Söndagen 9/3 k l 11.00-15.00
Kostnad: 200 kr, kaffe och smörgås ingår. B
Betalning Sätt in på föreningens bankgirokonto 5756-6390 när du har fått bekräftelse om
plats.
Sista anmälningsdag: 28 februari
Anmälan: Hur du anmäler dig, se sid 2 - Anmälan
Frågor ang kursen: ring Helena Perlow 0733 52 22 26

Varmt välkomna!
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Kallelse till årsmöte 2014
tisdag 18 mars kl 18:15
Källbrinksskolans aula
Efter årsmötet kommer trädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Carlsson och håller
ett föredrag med titeln Min gröna passion. För mer information se separat inlägg.
Ange vid er anmälan till anmalan@hu-bo-tradgard.org om ni kommer på både årsmöte
och föredrag. Välkomna!
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs senast den 11
februari.

Dagordning
§ 1.		

Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Helena Hemming.

§ 2.		
		
		

Val till årsmötet
a
ordförande
b
sekreterare

§ 3.		
		
		
		

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som
också vid behov är rösträknare.
a. Rösträknare 1.
b. Rösträknare 2.

§ 4.		

Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst.

§ 5.		

Fastställan av röstlängd.

§ 6.		

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.

§ 7.		

Revisorernas berättelse.

§ 8.		

Fastställa resultat och balansräkning.

§ 9.		

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10.

Inkomna motioner från medlemmar.

§ 11.

Fastställa budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift.

§ 12

Val av styrelse och ersättare.

§ 13.

Val av valberedning.

§ 14.

Val av revisorer och ersättare.

§ 15.

Vid mötet väckta frågor.

§ 16.

Mötet avslutas.

Dragning i kruklotteriet
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Min gröna passion, föredrag av Gunnel Carlson, tisdag 18 mars
Trädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Carlson berättar om sin passion i livet – om
trädgård, växter och människor i den gröna världen.
Det kommer också att handla om Tusen Trädgårdar, evenemanget med öppna trädgårdar som
det är dags för igen den 29 juni. Gunnel berättar om hur det gick när hon var med i Tusen
Trädgårdar 2012 och ger tips inför en av årets stora trädgårdshändelser!
Gunnel skänker också ett signerat exemplar av en av sina böcker, som vi kommer att ha med
som lottpris i vårt stora kruklotteri!
Tid: Tisdag 18 mars, kl 19.00 direkt efter årsmötet. Slut kl 21.00 (inkl fikapaus)
Kostnad: 150 kr för icke medlemmar, medlemmar går in gratis.
Plats: Källbrinkskolans aula, Källbrinksvägen 55. Buss 706 och 704 stannar utanför skolan,
bilparkering finns bakom skolan med infart från busshållplatsen.
Anmälan: Senast 10 mars. Hur? se sid 2. Ange om du kommer på både årsmöte & föredrag
eller enbart det ena.
Fika: Kommer att finnas i pausen på föredraget.

Välkomna!
Sid 17

Föredrag om dammar med Lars Lundin, tisdag 25
mars
Lars Lundin som själv har byggt och byggt om damm på sin tomt, samt är
aktiv i Svenska KOI-klubben kommer och berättar och visar bilder där vi får
följa hans egen resa från gräsmatta till KOI-damm. Han berättar även om skillnaden mellan trädgårdsdamm och KOI-damm samt hur man sköter sin damm på bästa sätt.
Plats: Folkets Hus, Lilla salen, Huddinge centrum. Kom ihåg P-skiva om du parkerar i garaget!
Tid: tisdag 25 mars kl 19.00- 21.00
Kostnad: 100 kr/person inkl fika.
Fika: ingår i avgiften denna kväll!
Anmäl dig se sid 2
Sista anmälningsdag: 18 mars
Frågor: Anna Schelin i styrelsen är ansvarig för aktiviteten och svarar på frågor via anmälningsadressen

Varmt välkomna!
Sid 18

Hämta gödsel-utflykt, söndag 6 April
Vi träffas på stora parkeringen på Sundby Gård kl 10.00 .
Medtag egna ”behållare” som du vill lasta gödsel i (hink, sopsäck etc)
Medtag även gärna spade samt skottkärra/pirra om du har möjlighet så hjälps
vi åt att skyffla och lasta tills alla känner sig nöjda.
Fika: Om vädret tillåter så kan de som vill ta med picknick/fika så stannar vi kvar och pratar
lite trädgård och annat efter utförd lastning och kanske ges möjlighet att även titta på Sundbys bigård för dem som har lust!
Tid: söndag 6 April 10.00
Kostnad: 20 kr per hushåll som vi kommer att skänka till Sundby ridklubbs fikakassa som tack!
Anmälan: Se sid 2
Frågor? Anna Schelin i styrelsen är ansvarig för aktiviteten hon svarar på frågor via anmälningsadressen ovan!
OBS! Reservdag vid alltför dåligt väder (typ snöstorm…): söndag 13 april!

Varmt välkomna!
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Studiebesök hos antroposoferna i Järna,
lördag 26 april
Vi får en guidad rundtur på ca 1,5 timme hos antroposoferna i
Järna, med fokus på vattentrappor/dammar och jord/kompost.
Även visning av kulturcentrumet ingår.
Det går att äta lunch/fika på plats, samt handla ekologiska varor i butiker & handelsträdgård.
Kostnad: 100:-/vuxen och medföljande barn gratis. 20 vuxna krävs för att aktiviteten skall
bli av. Anmäl dig tidigt så att vi vet om vi kan köra denna aktivitet eller ej!
Tid: Lördag 26 april. Guidningen börjar kl 11.00 - kom i god tid innan!
Transport: Meddela vid anmälan om du har bilplats över ifall någon vill samåka, eller önskar samåka med någon. Skriv gärna område, t ex Tullinge/Fullersta/Huddinge C etc, så kan
vi lättare koppla ihop er som bor nära varandra.
Plats: Ytterjärna. Vägbeskrivning bil: Kör E4 söderut, avfart trafikplats Järna (141). Kör vänster (ej mot Järna samhälle) mot Ytterjärna, väg 57/219 mot Nyköping ca 2 km. Avtagsväg
vänster vid skyltar Kulturcentrum Järna, Kulturhuset, Vidarkliniken, Nibble.
Parkeringsplats på vänster sida. Vi samlas här om inget annat meddelas.
Sista anmälningsdag: 10 april
Anmälan: Se hur på sid 2
Ansvarig: Annamaja Jantunen, programgruppen. Frågor om aktiviteten ställs till anmalan@
hu-bo-tradgard.org
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Mosaikkurs, lördag 10 maj
Kom på kurs och lär dig att arbeta med mosaik! Anette Jonsson Sundell och Eva Perpåls
konstnärer och trädgårdsdesigners från Sandviken kommer för att hålla mosaikkurs för oss
med stor erfarenhet och entusiasm. Du väljer själv vilket/vilka föremål du vill dekorera med
mosaik och tar med dem till kursen. T ex fågelbad, frukter i betong, kruka...
Kursledarna håller med verktyg, fog, mosaik mm. 5dm2 mosaik ingår i kursavgiften. Vill du
ha mer mosaik kan du köpa det på plats.
För att kursen skall genomföras måste vi bli minst 15 personer, så tipsa alla dina vänner och
bekanta om detta. Max 20 deltagare.
Ta med dig lunchmatsäck samt det/de föremål du vill dekorera.
Tid: Lördag 10 maj, 9.30-17.30
Plats: Snättringeskolans matsal, Häradsvägen 33, nära Stuvsta C.
Kostnad: 600:-/deltagare, betalas till kursledarnas pg/bg när du fått besked om plats.
Sista anmälningsdag: 27 april
Anmälan: Hur? Se på sid 2
Ansvarig: Elisabet Emanuelsson, ev frågor via anmälan
Tips! På vår hemsida finns många bilder från tidigare mosikkurser, och exempel på alster du
kan göra på kursen.
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Ordförande har ordet!
I skrivande stund är vi en vecka in i november. Jag har gått
och grunnat flera dagar på hur jag ska inleda denna krönika
och hela tiden halkar jag in på ett gammalt invant spår – oj
vad tiden går och snart är det jul igen! Det skrev jag ju om
alldeles nyss. Jag vet att det inte bara är jag som tycker att
tiden rusar iväg så ni kommer väl alla att tycka detsamma;
det där skrev hon ju om alldeles nyss. Men å andra sidan, om
man vid varje tillfälle har krav på sig att vara djupt filosofisk
och spirituell så blev det väl ingenting sagt. Väder och vind
och årstidernas gång är en utmärkt inledning till ett samtal i
kön på konsum eller på bussen och får väntetiden att gå lite
fortare. Men oj, jag menade ju att jag vill att tiden inte ska
gå så fort. Då är det väl så som det sägs att tiden går fort när
man har roligt. Då ska man väl inte klaga över att tiden går fort, det visar ju bara att man har
roligt. Med andra ord har vi haft ett roligt år i föreningen med många intressanta föredrag,
inspirerande kurser och Öppen Trädgård i strålande sensommarsol, för att bara nämna några
aktiviteter.
Jag vill också passa på att göra ett litet upprop! Titt som tätt dyker en medlemsträdgård med
ägare upp i en tidningsartikel, ett trädgårdsmagasin och ibland även i ett inslag i TV. Vi
skulle vilja göra andra medlemmar uppmärksammade på detta och även samla material till
vårt arkiv. Det vore jätteroligt om du som får besök av en journalist för ett trädgårdsreportage hör av dig till oss med information om var och när reportaget är att vänta. Vänd dig i
första hand till Tuula Ranebäck (tuula@raneback.se) men det går också bra att höra av sig till
någon i styrelsen.
Jag kan inte låta bli att komma tillbaks till jul-temat. Vi fick årets första amaryllislök av
några goda vänner i går och nu väntar vi med spänning på de limegröna blommorna. När
den har blommat över ska den få komma ut i trädgården precis som förra årets lökar som
blommade om så fint i somras. Det påminner mig om att jag ska kolla om de klarat hösten,
även om jag inte har några förhoppningar om att de är redo för en omstart redan nu. Lite mer
återhämtning behöver de nog hur mycket jag än pysslar om dem. Jag är så förtjust i julpynt
som passar bra i komposten när de har gjort sitt men jag blir bättre och bättre på att få både
amaryllis, hyacinter och andra traditionella julblommor att överleva, vilket inte bara är en
fördel. Visst är det kul att lyckas få en vacker djupröd amaryllis att blomma om igen, men
i augusti ger den nästan samma känsla som en semla till midsommar. Men en limegrön den
passar även i augusti!
Under 2014 fyller föreningen 10 år! Hela året ska vi fira med många roliga, lärorika och
spännande aktiviteter på temat Jord, Luft, Eld och Vatten. Vårens program finns beskrivna i
detta nummer av Trädgårdsbladet och på hemsidan. Vi ses!
Ha det gott!
Helena
Sid 24

