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Verksamhetsberättelse för år 2021 
för Hela Sverige ska Leva Fyrbodal.  

  

Karta över länsdelar inom Västra Götalands län  
  

Fyrbodal är en av fyra 

länsdelar i Västra Götalands 

län och tillskapades 

tillsammans med övriga 

länsdelar genom ett politiskt 

beslut när Västra 

Götalandsregionen bildades. 

Fyrbodal är till skillnad från 

övriga länsdelar en 

nyskapelse och de två 

ingående landskapen har 

ingen gemensam historisk 

bakgrund. Det innebär att 

det finns begränsad 

identifikation bland 

befolkningen att kalla sig 

”Fyrbodaling” eller någon egentlig Fyrbodal-identitet eller Fyrbodalsanda. 

Detta präglar till viss del vårt arbete och det är därför med stor glädje vi nu 

känner att vi i vår organisation fått en stark känsla av samhörighet och balans mellan 

möten och aktiviteter i Bohuslän och i Dalsland.  
  

Ingående kommuner: Bengtsfors, Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud,  

Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla,  

Vänersborg, Åmål  

  
Befolkning: 233 155 invånare enligt SCB:s statistik per den 31 mars 2021 
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Inledning  
  
Länsavdelningen Fyrbodal har till syfte att genom samordning tillvarata de lokala 

utvecklingsgruppernas intressen, samt stödja och stimulera det lokala utvecklingsarbetet i 

Fyrbodal och att verka för samverkan med övriga delregioner i Västra Götalands län och 

övriga länsdelsorganisationer i landet i gemensamma frågor och aktiviteter.  

Hela Sverige ska leva Fyrbodal arbetar utifrån de riksgemensamma värdegrunderna 

demokrati, mångfald och jämställdhet och för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 

utveckling.  

  
Styrelsen och övriga funktionärer under verksamhetsåret  
   
Styrelsen  Ordförande        Christer Johansson   

    Vice ordförande  Inger Fogelberg  

    Kassör    Kjell Fogelberg, Christer Johansson 

 Adjungerad sekreterare   Eivor Johansson  

  Ledamöter    Jan Hognert  

Camilla Olsson  

Miriam Sannum  

Maria Brun 

 Ersättare    Sindre Skansen 

Viktor Rombrant 

Carina Thorstensson  

George Hellgren 

Daniel Tesfay 

Monica Andersson 

Helen Axelsson-Öststorm 

Revisorer  Ordinarie    Anne Sörqvist, sammankallande 

Elsie Hellström  

     Ersättare    Lars Hognert  

Valberedningen  

  

    Eivor Johansson sammankallande.  

Torgny Arvidsson  

Tommy Johansson  

Ombud i HSSL/riks Ordinarie   

 

  Ersättare: 

 Christer Johansson och Inger 

Fogelberg   

Jan Hognert och Eivor Johansson  

Jämställdhetsombud HSSL     Maria Brun och Kjell Fogelberg 

Riksorganisationens kontaktperson  Britt-Louise Berndtsson 
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Sammanträden  
  
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Vi har haft som 

ambition att sprida våra möten till olika företag och platser inom Fyrbodal men på grund av 

pandemin har detta inte varit möjligt under det gånga verksamhetsåret. I början på året 

fortsatte vi med digitala möten via Teams men under hösten genomförde vi 2 fysiska möten. 

Då fick vi bekräftat vad viktigt det är att komma ut och träffa företagare och representanter 

för lokala grupper som brinner för att utveckla sin bygd. 

  
Årsmötet hölls den 28 april som digitalt möte via TEAMs och med 19 deltagare. Det 

konstituerande styrelsemötet hölls den 4 maj som digitalt möte via TEAMS. 

   

Deltagit i av riksorganisationen Hela Sverige ska leva mfl 
arrangerade möten  
• Ordförandeträff 17 februari, Stockholm: Inger Fogelberg och Christer Johansson deltog 

• Årsmöte 20210412, digitalt möte, Christer Johansson och Inger Fogelberg deltog 

• Ordförandeträff 21 september:  Jan Hognert skulle delta men blev inte insläppt till 

mötet 

• Ordförande träff 23 november, Stockholm, Christer Johansson och Eivor Johansson 

deltog 

• Höstmöte 24 november, Stockholm, Två valda ombud deltog, Christer Johansson och 

Eivor Johansson samt Viktor Rombrant som representant för ungdomar under 30 år. 

• Lokala ekonomidagar i virtuell form på Ultuna den 20 -21 oktober. Eivor Johansson och 

Christer Johansson deltog 

• Christer Johansson och Inger Fogelberg har deltagit i av projektet Stärka Regionalt 

anordnade möten i den utsträckning det funnits möjlighet att delta. Vid något tillfälle 

har internetuppkopplingen inte fungerat eller att mötesdeltagare inte blivit insläppta till 

mötet. 

 
Ekonomi   
Balansrapport och Resultatrapport redovisas på årsmötet och insänds till HSSL centralt.  

Kommentar till ekonomi och resultat. Intäkter 270 000 kronor i form av verksamhetsbidrag 

190 000 kr samt extra bidrag för arbetet med ny hemsida och nytt medlemsregister  

80 000 kr. Båda bidragen från riksorganisationen HSSL. 

Kostnaderna uppgår till 143 079 kr vilket ger ett resultat på 126 944 kr.  
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Värdegrund 
Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och den sociala 
ekonomin i VGR.  
 
Miriam Sannum och Kjell Fogelberg är valda till kontaktpersoner för Socialekonomi / 
Överenskommelsen  
Vid underskrivandeceremoni den 5 december 2014 på Folkteatern i Göteborg 

undertecknade organisationer överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den 

sociala ekonomin.  Vi var då 70 organisationer som skrev under överenskommelsen. Därefter 

har fler organisationer undertecknat så nu överstiger antalet 100 organisationer.   

Den 18 november 2020 gjordes en omstart av Social Ekonomi inom Fyrbodal. Man har 

uppfattat att samarbetet med Västragötalandsregionens sociala råd inte har varit optimalt. 

Den här omstarten har under år 2021 följts upp med ytterligare möten som representanter 

från vår styrelse deltagit på. 

20210503 deltog Christer Johansson och Eivor Johansson på digitalt möte med Heidi 

Sandberg, Processledare för civilsamhället i Överenskommelsen inom Västra Götalands-

regionen och Jan Linde, ordförande i föreningen för svenskt folkhälsoarbete.  Alla 4 

länsavdelningarna inom Fyrbodal var representerade samt Coompanion genom Helena 

Dahlström. 

På mötet fick vi belyst hur viktig den sociala ekonomin (ideellt arbete) är för samhället och 

dess utveckling. Therese Bengaard, vår verksamhetsledare på riksorganisationen blev senare 

under hösten inbjuden till ett möte för att informera om Hela Sverige ska levas arbete och 

hur det hör ihop med den sociala ekonomin. 

På digitalt uppstartsmöte som vi hade för styrelsen den 29 maj höll Camilla Johansson en bra 

och informativ presentation om Social ekonomi och Överenskommelsen samt Idebundet 

Offentligt Partnerskap, IOP. 

IOP = Idebundet Offentligt Partnerskap IOP är en samverkansform mellan den sociala 

ekonomin i Västra Götalands län och Västra Götalands-regionen kring gemensamt 

identifierade samhällsutmaningar. 

 

  

Så har vi jobbat med hållbarhet  
  
Genom den lokala utvecklingsgruppen ”Omställningsgruppen Strömstad” och ”Kooperativet 

Nässlan” sker ett omfattande arbete avseende hållbarhet. Man har där haft möjlighet att 

samarbeta med Strömstad kommun avseende bl.a. skolmåltider och man har tidigare år 

arrangerat publika informationsträffar. År 2021 har blivit något av ett mellanår då 

verksamheten inte varit lika intensiv som tidigare år. 
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Så har vi jobbat med demokrati, jämställdhet och mångfald.  

  
Vi har genom våra styrelseledamöter bevistat konferenser och utbildningar inom ramen för 

Överenskommelsen i Västra Götaland där demokrati, jämställdhet och mångfald berörts på 

ett brett sätt och varit ett väsentligt inslag. Vi har också tagit del av deras 

informationsmaterial och vidaresänt detta till lokala utvecklingsgrupper.  

Vi har också uppmanat våra lokala utvecklingsgrupper att vid val och andra aktiviteter 
beakta demokrati, jämställdhet, mångfald och hållbarhet. Dock väl medvetna om att vi, när 
det gäller utseende av arbetsgrupper, styrelseval och även i andra sammanhang så har man 
oftast svårt att rekrytera så att möjligheterna att välja utifrån ovannämnda kriterier är 
förhållandevis små.  
I valberedningen har vi medvetet försökt att få en jämställd styrelse, representation från alla 
kommunerna i Fyrbodal, en jämn åldersspridning mm. Däremot har vi inte aktivt anordnat 
några jämnställdhetsdagar eller liknande för att sprida arbetet med jämställdhet till andra 
styrelser och föreningar 
  

Verksamhet  
Styrelsen har inom sig utsett ansvariga för olika verksamhetsområden enligt följande:   

  
Fiberutbyggnad Christer Johansson 

 Kjell Fogelberg           

Projekt bio-kol Christer Johansson 

 Kjell Fogelberg 

Social ekonomi i Fyrbodal  Miriam Sannum 

 Kjell Fogelberg   

Medlemsregister/Bygdebank  Carina Thorstensson som huvudansvarig samt Eivor 

 Johansson 

Hemsidan Viktor Rombrant och Eivor Johansson  

Hållbarhet/Omställning Carina Thorstensson 

GDPR och IT ansvarig Eivor Johansson 

Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng 

Munkedal Representant i LAG-gruppen Eivor Johansson 

Leader Bohuskust och Gränsbygd Kontaktperson Jan Hognert 

 

Verksamhet 
 

Medlemsregister/bygdebanken 
Ansvariga för medlemsregistret har varit Carina Thorstensson och Eivor Johansson. Registret 
har rensats från gamla och inaktuella uppgifter. Vid utskick av vårt medlemsblad och kallelse 
till årsmöte har medlemmarna uppmanats att meddela vår kontaktperson Carina 
Torstensson om några uppgifter är felaktige eller inaktuella. Vi har deltagit i de utbildningar 
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som Riksorganisationen anordnat inför uppdatering till en ny digital plattform för 
medlemsregistret. Carina Thorstensson och senare även Eivor Johansson har deltagit i 
temagruppen för medlemsregistrets möten. 
 

Information/kommunikation med medlemmar   
Fyrbodal har under året fullgjort sitt åtagande att utarbeta ett medlemsblad med utgivning 

av fyra nummer per år varav ett dubbelnummer. Utskick sker i första hand digitalt och i 

mindre omfattning via post till dem som saknar mejl-adress. Bladet distribueras enligt 

medlemsregistrets adresslista samt till kommuner, bibliotek, länsstyrelse och Västra 

Götalandsregionen samt länsavdelningar i regionen. Ansvarig för medlemsbladets text och 

utgivning är Christer Johansson. För sättning av medlemsbladet har vi använt oss av extern 

resurs. 

 

Styrelsen har därutöver på följande sätt kommunicerat med de lokala utvecklingsgrupperna. 

  

• Vi har vid 3 till fällen sänt ut information om möjlighet att söka stimulansbidrag och till 

samtliga meddelat vilka som erhållit stimulansbidrag.  

• Vi har vidaresänt central information med våra kommentarer och med uppmaning att 
vidaresända i sina egna led  

• Redan från december 2018 har vi informerat om möjligheten att deltaga vid den 

planerade landsbygdsriksdag år 2020. Med tanke på att denna skulle genomföras 

förhållandevis nära vårt område såg vi möjligheter för att fler personer från vårt område 

skulle kunna deltaga men på grund av pandemin har den blivit framflyttad till år 2022. 

• Vi har i våra medlemsblad informerat om intressanta företeelser t ex Reko-ringar, 

obemannade butiker, integrationsprojektet ”Steget Före” som drivs som ett 

Leaderprojekt inom Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 

  

Hemsidan  
Ansvariga för hemsidan har varit Viktor Rombrant och Eivor Johansson. 

Viktor Rombrant, nyinvald ersättare i styrelsen, åtog sig att ansvara för hemsidan och han 

påbörjade arbetet med att aktualisera den. Då han inte hade fått någon tidigare utbildning i 

handhavandet av hemsidan försökte vi få tillstånd lite hjälp från riksorganisationen när det 

gäller bland annat uppläggning av bilder mm. Det visade sig vara svårt att pussla ihop några 

tider för detta så på förslag från riksorganisationen beslutade vi att avvakta med att 

uppdatera hemsidan för att mer fokusera på den nya plattformen som skulle sjösättas under 

hösten 2021. Arbetet med den nya plattformen drog ut på tiden men under december 2021 

kunde vi påbörja arbetet med denna. I nuläget finns en helt uppdaterad hemsida med bilder 

och aktuell information framtagen. Enligt uppgift från Riksorganisationen kommer den nya 

hemsidan att publiceras den 28 mars. Det löpande arbetet med hemsidan under året har 

mest fokuserat på att ta bort gammal inaktuell information samt att lägga upp nyheter. 
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Sprida information till HSSL:s kansli   
  
Genom att sända vårt medlemsblad om vår verksamhet med fyra nummer per år.  

   
Vidaresänt insändare om Postnords förslag till varannandagsutdelning.  

 

Vidaresänt Dalslandskommunernas remissvar över förslaget till strandskydd.  

 

Deltagit på Stärka regionalts möten där det ges möjlighet att framföra sådant som är viktigt 

för länsavdelningarna, 8 inplanerade möten under 2021. Ordföranden och vice ordföranden 

har deltagit. 

 

Personliga kontakter vid ett flertal till fällen med olika medarbetare på centrala kansliet. 

 

Till årsmötet insända erforderliga rapporter, svarat på enkäter och gett synpunkter på 

redovisningar och artiklar.  

 

Genom deltagande i digitala konferenser och möten ges bra tillfälle till information  

   

Påverka på lokal och regional nivå  
  
Länsstyrelsen:  Mottagare av medlemsbladet. Inbjudan till våra aktiviteter.  

  
Västra Götalandsregionen:  Vi har upprätthållit kontakter med Västra Götalandsregionen i 

den utsträckning som det varit möjligt på grund av pandemin.  Vi har sammantaget många 

tillfällen att framföra den egna organisationens synpunkter och önskemål. Vi är också 

remissinstans för samma enhet. Regionen är mottagare av medlemsbladet. 

Vi bedömer att vi har ett gott samarbete med Västra Götalands regionutvecklingssekretariat 
där vi finns med som samtalspartner och remissinstans förutom tidigare beskrivna kontakter.  

  

Kontakter med Leader 

Sedan våren 2021 är Eivor Johansson vår representant i LAG-gruppen för Leader 

Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal och hon har där deltagit i framtagandet av den 

nya strategin för perioden 2023-2027. 2 av våra styrelseledamöter deltog också på något av 

de dialogmöten som anordnades inför framtagandet av den nya strategin. 

Vi arbetar också aktivt för att förbättra relationerna till övriga Leader-områden som ingår i 

vårt geografiska område. Som exempel på detta har vi utsett Jan Hognert till att vara vår 

kontaktperson gentemot Leader Bohuskust och Gränsbygd. 
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Medlemsbladet har distribuerats både tryckt och digitalt till samtliga lokala 

utvecklingsgrupper och kommuner, till länsstyrelsen, Västragötalandsregionen, 

studieförbund. Vi uppmanar våra Lokala utvecklingsgrupper att vidarebeordra enligt sina 

medlemsregister.  

  
Referat i lokaltidningar i samband med aktiviteter och där vikt lagts på att få HSSL Fyrbodal 
presenterat. 
Utifrån den insändare angående Postnords varannandagsutdelning som HSSL Skaraborg 
hade tagit fram utarbetade vi en egen version som blev införd i de flesta lokala tidningar i 
vårt område, ca 9 st. Den utmynnade också i att någon tidning följde upp med en egen 
artikel. 
Reportage i lokalpressen vid korandet av ”Årets Grupp” 

 

Kunskapsöverföring  
  

Inom ramen för ”Överenskommelsen mellan den sociala ekonomin i  
Västra Götalandsregionen” har det inte varit några för oss aktuella aktiviteter. Denna 

överenskommelse har arbetats fram mellan ett antal idéburna organisationer inom det 

sociala området, regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

 

• Vi har själva under året arrangerat 2 biokol träffar, den ena i Lerdal, och den andra i 

Heestrand, där vi framställt biokol och informerat om biokol som produkt.  

Arrangemanget i Lerdal var ett samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan som 

ämnar göra en demofilm om biokol och tillverkning av densamma. Vid detta tillfälle bjöd 

vi på raggmunkar med fläsk som deltagarna fick värma över de öppna eldarna.  

• På digitalt uppstartsmöte den 29 maj höll Camilla Johansson en bra och informativ 

presentation om Social ekonomi och Överenskommelsen samt Idebundet Offentligt 

Partnerskap, IOP.IOP = Idebundet Offentligt Partnerskap IOP är en samverkansform 

mellan den sociala ekonomin i Västra Götalands län och Västra Götalands-regionen kring 

gemensamt identifierade samhällsutmaningar 

• Vid samma tillfälle deltog Richard Granberg och informerade styrelsens ledamöter om 

projektet ”Stärka Regionalt, och Britt-Louise Berndtsson, vår kontaktperson i 

riksorganisationens styrelse, informerade om arbetet inom riksorganisationen. 

 

Projekt 
Demonstration tillverkning av biokol, 2 genomförda  
Vid konferensen om Biokol i september 2018 i Åmål bildades ett projekt med en grupp med 

som hade som ambition att sprida kunskap om biokol och tillverkning av denna. I gruppen 

ingående personer fick var och en låna en sk Nor-tiki, ett speciellt kärl för att tillverka bio-kol.  

Under år 2020 genomfördes 2 demonstrationer om hur man tillverkar biokol , en i Edsleskog 
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och en i Dingle. Vid båda tillfällena deltog närmare 30 personer. . 

 

Projektet har drivits vidare under år 2021 då vi arrangerat 2 biokol träffar, den ena i Lerdal, 

och den andra i Heestrand, där vi framställt biokol och informerat om biokol som produkt.  

Arrangemanget i Lerdal var ett samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan som 

ämnar göra en demofilm om biokol och tillverkning av densamma. Vid detta tillfälle bjöd vi 

på raggmunkar med fläsk som deltagarna fick värma över de öppna eldarna 

Diskussioner pågår för att se om det går att på något sätt utöka projektet till att exempelvis 

även omfatta fördjupad information i klimatfrågor. Ett led i detta är det påbörjade 

samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

Vad är biokol: Kolet framställs genom att biologiskt material som trä, trädgårds rester hettas 

upp till mellan 300 och 1000 grader Celsius i en ugn som inte släpper in något syre. 

Processen kallas pyrolys, Det som skiljer pyrolys från vanlig förbränning är att 

koldioxidutsläppen blir ca 50 procent mindre. Biokol har en nedbrytningstid på 100 till 5000 

år beroende på vilken biomassa och tillverkningsprocess som används Den andra hälften av 

koldioxiden lagras i biokolen, som när den grävs ner i marken blir en kolsänka 

 
Varför biokol: Det kan ge större skördar och du bidrar till mindre koldioxidutsläpp.  

   

Länsbygderådets egna punkter  
  

Stimulansmedel att söka. HSSL Fyrbodal beslutade under 2016 att avsätta medel för att 

ge lokala utvecklingsgrupper möjligheten att söka stimulansbidrag från oss. Vi hade i budget 

för 2021 avsatt 50 000 kronor att fördelas till sökande med max. 5 000 kronor per ansökan. 

Under året har vi troligen på grund av pandemin endast fått in en ansökan. Vi avser att 

fortsätta med stimulansbidraget under 2022 och kommer att mer aktivt uppmana våra lokala 

utvecklingsgrupper att komma in med ansökan. Vi uppfattar att möjligheten tidigare år har 

uppskattats och att många engagerat sig och visat intresse för organisationen och att vi nått 

nya grupper som blivit medlemmar 

 

Planerat för Lokala Gröna Ekonomidagar 
Ett gediget arbete lades ned för planering av ”Lokala Gröna Ekonomidagar” med temat de 

gröna näringarna. Mycket förberedelsearbete var gjort såsom datum fastställd, lokal bokad, 

moderator bokad, föredragshållare bokade mm när pandemin slog till och hela projektet fick 

så småningom avbokas. Vi hade ambitionen, att om möjligheter gavs på grund av pandemin, 

att genomföra denna aktivitet under år 2021 men tyvärr blev det inte så. 

 
Utsett och Nominerat ”Årets grupp” 
Den 19 oktober delade vi ut utmärkelsen ”Årets Grupp” inom Fyrbodal till Bäckefors 
Hembygds- och Framtidsförening.  Vid en ceremoni på Ragneruds Camping överlämnade 
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ordförande Christer Johansson, diplom, blommor samt en symbolisk check på 5000 kr till 
föreningens representanter, MayLis Svensson och Sven-Rune Svensson. 
 

Utökade kontakter med Bohuslän. Vi har sedan många år haft en överrepresentation i 

vår styrelse från Dalsland och våra kontakter med lokala utvecklingsgrupper har varit mer 

frekventa inom samma område. Under flera år har vi aktivt arbeta för att bli kända och 

intressanta i Bohuslän och vi kan nu konstatera att vi nu har etablerat oss där och 

kontaktytorna har ökar betydligt. Detta är en positiv och glädjande utveckling. Vi jobbar 

också aktivt för att få ett bättre kontaktnät inom Vänersborgs och Trollhättans kommuner  

     

Summering    
  
Under året   

• hade länsavdelningen 175 lokala grupper som medlemmar  

• genomförde vi, på ett sätt som vi uppfattat som lyckat, 2 Biokoldemonstrationer en i 

Lerdal och en i Heestrand. 

• omsatte föreningen kr 270 000 kronor, verksamhetsbidrag 190 000 kr samt ett extra bidrag 

på 80 000 kr 

• distribuerades fyra, därav ett dubbelnummer, av vårt medlemsblad i sammanlagt ca 230 

ex. av varje nummer.    

• har styrelsen uppdaterat kontaktuppgifter och stämt av underlaget till den nya IT-

plattformen för medlemsregistret 

• har styrelsen rensat den gamla hemsidan och skapat en ny hemsida i den nya IT-

plattformen. Word-Press 

• har styrelsen börjat att jobba i MSOffice365 samt lagra dokument i molnet och tillämpa 

digitalsignering av protokoll och andra handlingar 

• har styrelsen påbörjat ett utökat samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan för att i 

framtiden förhoppningsvis kunna genomföra fler utbildningar och konferenser i såväl 

digital form som fysiska möten. 

• för första gången utsett ”Årets Grupp” inom länsavdelningen Fyrbodal 

• har styrelsen engagerat sig i aktuella frågor såsom Postnords genomförande av 

varannandagsutdelning av post och skrivit insändare i ämnet.  

• har styrelsen påbörjat arbetet med framtagande av policydokument. Ett första steg i det 

arbetet är framtagandet av en Dataskyddspolicy, GDPR. 
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Slutord  
  
• Inför 2022 och vid summering av 2021 vill vi tacka alla både inom styrelsen och dess olika 

funktionärer och inte minst alla övriga som med entusiasm bidragit till en positiv 

utveckling för vår organisation. Detta trots att pandemin inneburit många besvikelser för att 

väl planerade aktiviteter Inte kunnat genomföras och att styrelsemöten genomförts via telefon 

eller digitalt.  

• Så som vi kan se fram emot nu verkar ju endast begränsade lättnader kunna ses men vi 

närmar oss nu en årstid som öppnar för många alternativ utomhus. 

 

• Vi tackar också alla de samarbetspartner som nämnts i vår verksamhetsberättelse och 

hoppas på ett nytt framgångsrikt år.   

 

För styrelsen 2022-03-01 

  
  
  
Christer Johansson  Inger Fogelberg  Kjell Fogelberg    
ordförande och vice ordförande kassör 

kassör efter Kjell Fogelberg    

 
 
 
Miriam Sannum Camilla Johansson  Jan Hognert   
ledamot  ledamot  ledamot 

 

 

 

Maria Brun 
ledamot  


