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 En tidning för Kälarnebygden   årgång 9 nr 4 

                                                       Aug-Sept 2013                  

 

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer sponsras av  

INGRID EDVARDSSON och RUNE LÖNNQVIST              

 

På Lek & Bus 

 

Det  är roligt på Lek & Bus! säger de här trevliga barnen samstämmigt. 

Agnes Hansson Fugelsta, Alicia Loft Hällesjö, Vinga Faxbrink och         

Engla Faxbrink Kälarne, Olina Engström Svedjelandet och               

Erik Axel Harald Staaf Bygget 
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Det kom ett önskemål tidigare i som-

mar:  

Skriv och berätta om förskolan Lek & 

Bus i Västanede - ett exempel på små-

skalig verksamhet, där man strävar    

efter att hålla bygden levande genom 

att satsa på barnen!                                                         

Här följer några frågor till Birgitta 

Jonsson, barnskötare och Eva Kvist, 

förskolechef.   

Vilken verksamhet har ni? 

Vi är en föräldrakooperativ förskola, 

dvs en förskola som drivs av de föräld-

rar som har sina barn här. I dagsläget 

har vi 18 inskrivna barn. Två småbarn  

skolas in just nu. Här finns även fritids-

verksamhet för barn i skolåldern.  Vi 

håller till i Västanede gamla skola, där 

vi har bra lokaler och nära till skog och 

sjö.  

Vilken är skillnaden mellan en koope-

rativ och en kommunal förskola? 

Priset, delaktigheten och gemenskapen.                                                                                                  

Vi som arbetar här känner föräldrarna 

väl, eftersom de är med och påverkar 

verksamheten  genom utvärderingar 

och kommer med önskemål och idéer 

vid sina förvaltningsråd. De har 6 mö-

ten per år, varav två dagar används till 

höst- och vårstädning.  Styrelsen har 

ansvar för personal och budget och har 

regelbundna träffar med oss i personal-

gruppen. Förskolechefen ansvarar för 

den pedagogiska kvaliteten. De föräld-

rainsatser som förekom tidigare i form 

av veckostädning och inhopp vid sjuk-

frånvaro hos personalen är numera 

borttagna, men tyvärr tror många att ett 

kooperativ även idag betyder mycket 

arbete. Vårt kooperativ innebär istället 

ett stort engagemang för barnen och för 

verksamheten samt en stor gemenskap, 

där barnets bästa alltid är i fokus. 

Vad kostar det att ha barnen på Lek & 

Bus? 

Familjerna betalar 300 kr i månaden för 

första barnet, 200 kr för andra, 100 kr 

för det tredje och därefter gratis. Fri-

tidsbarnstaxan ligger något lägre.  

Hur kan det vara så billigt? 

Alla kooperativ och friskolor får bidrag 

från kommunen motsvarande kostna-

den för den kommunala verksamheten. 

Detta möjliggör att budgeten går ihop. 

Ett kooperativ har ju t ex inte vaktmäs-

tare eller administrativ personal, utan 

det sköter familjerna och styrelsen 

själva och sparar på så sätt pengar. 

 

 

På Lek&Bus forts: 
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   I Östersunds kommun finns beslut om 

att man kan ha 19 barn i barngrupper-

na. Där säger personalen att de inte 

hinner med och inte kan jobba efter lä-

roplanen. Har ni liknande problem? 

Nej, men vi har ju andra förutsättning-

ar. Alla förskolor i Sverige följer 

samma läroplan och eftersom vi har en 

liten barngrupp så hinner vi  planera, 

genomföra och utvärdera teman vi job-

bar med och det känns bra. Barnen är 

aktiva både i planering och genomfö-

rande och vi ser att de utvecklas och 

blir nyfikna på omvärlden. Vi hinner 

göra utflykter och pyssla med alla bar-

nen.  Det är alltid roligt för dem att 

träffa barnen vid de andra förskolorna 

och givande för oss vuxna att få utbyta 

tankar och idéer med personalen på 

Ånäset, Hyllan i Sörbygden och skolan 

när vi besöker varandra. All personal 

inom förskolan i Bräcke kommun del-

tar i år i en fortbildningssatsning om 

dokumentation i förskolan och då kom-

mer vi att få fler tillfällen att lära av 

varandra.  

Ni har nyss annonserat efter en för-

skollärare vid Lek & Bus.                 

Hur har det gått? 

Vi hade många sökande, men ingen be-

hörig, så nu är vi tvungna att fortsätta 

vår rekrytering av en förskollärare till 

vår barngrupp. 

 Vi vill också passa på att tacka vår för-

skollärare Anki Larsson för hennes tid 

hos oss och önska henne lycka till med 

sitt nya liv och sitt arbete i Kiruna.                                                     

Samtidigt hälsar vi Lena Nordström 

välkommen till oss. Lena vikarierar 

tills vidare på förskollärartjänsten.  

Hur skulle ni kort beskriva Lek & Bus? 

Det är en liten och trevlig förskola. Vi 

är extra stolta över den unika förmånen 

att ha egen husmor, Maja Westberg, 

som gör god, hemlagad mat varje dag 

och att barnen får vara delaktiga i mat-

lagning och bakning. Vi hinner med 

barnen och vi ser att de känner sig 

trygga.  Ett härligt ställe att jobba på, 

helt enkelt.  Kom gärna och hälsa på, 

men ring först (tel. 403 93) så vi kan 

planera in tid för besök.          

    Personalen på Lek & Bus                    

     Runa Westman 

 

Den årliga ”Välkommen till byn-festen” i Västanede: 

Nyinflyttade inbjuds till ärtsoppefest lördag 21/9 18.00. Medlemmar i             

byföreningen är välkomna att fira och äta till självkostnadspris. 
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Vid invigningen av KulturÖst-veckan vid Hotel Östjemten i Kälarne deltog 

cirka 60 personer, som fick lyssna till kulturchef Anna Lundströms fantastiska 

tal och Hällesjö-Håsjökören. 

Och sen - Western och kams och jazz, 6 filmer och en Queen-konsert, konst-

utställning och tangocafé, tunnbrödsbakning och dans och allsång, lapptäcks-

utställning, hembygdsfest och mer musik, ja det var mycket som hände, från 

Gastsjö till Albacken. 

Tänk att vi i Kälarnebygden har fyra muséer, som alla hade öppet under veckan! 

Muséerna var välbesökta. Har vi kanske flera muséer som vill vara med? 

Barnteaterföreställningen ”Korven, palten och döden” av Luleå stadsteater var 

uppskattad. Och har ni sett det fina skrotkonstverket som byggdes vid den nya 

aktivitetsparken ”Kälaknulen”?  

Många har uttryckt sin uppskattning över de arrangemang som genomfördes och 

publiktillströmningen var ganska bra. 

 

Vi kör igen 2014, vecka 28, 5 - 13 juli,  

så hör av er med era planer och häng med! 
 

                   Styrelsen för Kälarne Jazz- och bluesklubb                           

                                                          genom Oddbjörn Ericsson 

Under vecka 28,  

mellan den 6 och 14 juli,  

anordnades KulturÖst  

i Kälarnebygden. 

Bräcke Teaterförening och Gastsjöns Bygdegårdsförening hälsar 

alla välkomna till Berättarafton i Bygdegården                                                                    

söndag den 13 oktober 18.00 

 

Trivselbingo i Gastsjön varje onsdag kl. 18.45 
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Bilder från invigningen av 

edebrygga                                                 

lördagen den3 augusti 2013. 

Gästerna anländer från olika håll. 

 

Värdfolket Eva och Kent         

tar emot. 

Snart är bryggan full. 

Gästerna låter sig väl smaka 

av läckerheterna.               

Snittarna med Hemsjö-

abborre är supergoda! 
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Flotten 

Mingel i solskenet medan           

The new Husband underhåller. 

Liten och stor dansar på bryggan. 

Sune spelar dragspel.                              

Bättre kan det inte bli. 

I brist på bättre danspartner kan man 

ta en svängom med kvasten. 
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För några veckor sedan kom en inbju-

dan från Eva och Kent Kvist till att när-

vara vid ett bryggtest nedanför deras 

gård lördagen den 3 augusti. En del av 

oss åkte dit med stor förundran. Vad 

kunde man tänkas testa på en vanlig 

brygga i Hemsjön? Väl ditkomna mötte 

oss en märklig syn. En hästskoformad 

brygga i kolossalformat hade rest sig ur 

vattnet! På stranden bakom bryggan 

fanns ett tält upprest på stadigt plank-

golv. En stor flotte var förankrad vid 

bryggan. På den nyresta flaggstången 

vid stranden vajade flaggan i vinden. 

Mellan två träd satt en välgjord skylt 

med texten edebrygga.se. 

En stor skara människor, vänner till 

Eva och Kent, de flesta med någon an-

knytning till Hemsjön, hade samlats. 

Efter att vi undfägnats med kylda 

drycker, goda smörgåsar och snittar 

som serverades ur  en antik träbåt, fylld 

med isblock som kylande underlag, 

fick vi veta att vi och bryggan just hade 

klarat test nr 1: Kunde man umgås och 

trivas på bryggan?                                                                                                             

Ja, vi hade till och med klarat det med 

glans. 

Test nr 2 var: Går det att sjunga 

allsång på bryggan? Gästerna ackom-

panjerades av den eminenta orkestern  

”The new Husband”, för dagen bestå-

ende av Stefan Söderberg och Oliwer 

Ferm, med Hans Kvist som sångare 

samt Edes egen dragspelsvirtuos, Sune 

Kvist. Det blev givetvis full poäng 

även på detta prov. 

I en paus berättade Eva en del om 

byggprojektet:                                           

Eftersom familjen har goda kontakter 

med människor, både i Sverige och 

andra länder, så har tanken funnits 

länge om att utveckla en verksamhet, 

gärna en sorts gårdsturism, men också i 

något vidare perspektiv: att hålla vår 

glesbygd levande och intressant och att 

skapa en mötesplats i, på och omkring 

vattnen, gärna i samarbete med närlig-

gande matproducenter. Tanken är att 

man ska kunna hyra in sig och ordna 

kalas eller andra sammankomster. Evas 

gedigna språkkunskaper torde vara en 

stor tillgång i verksamheten. Det finns 

nämligen redan nu många människor 

från andra länder som gärna turistar i 

vår trakt. 

Test nr 3 var: Kan man bjuda upp och 

ta en svängom på bryggan?  Naturligt-

vis var inte heller detta något problem. 

Så nu vet vi att man kan ha ”Dans på 

edebrygga”. Kvällen avslutades med 

grillning och samkväm till långt fram  

edebrygga 
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på småtimmarna. 

- Det här var bara starten på en resa, sä-

ger Eva och Kent dagen efter invig-

ningen. 

 Vem har då byggt allt detta? Jo, det har 

Kent gjort själv. Virke till bryggan så-

väl som specialsortiment har han sågat 

på det egna sågverket, som han skaf-

fade härom året. Skruvat ihop bryggan 

har han gjort och nödigt grävningsar-

bete har han utfört med sin mini-

grävare, som han f.ö. gärna hyr ut, med 

maskinist, till andra.  

Nästa steg blir att skaffa bygglov för 

tänkta byggnader på platsen. Bl.a. kom-

mer tältet att ersättas av ett riktigt hus. 

Man arbetar just nu med dessa planer  

tillsammans med kommunen. Förhopp-

ningarna är att det här ska växa.  

- Det här ger mig energi! Det är en 

krydda, säger Eva entusiastiskt. Så 

småningom kan det kanske också bli en 

del av försörjningen. 

Marknadsföringen kommer att skötas 

via hemsidan, edebrygga.se, som är un-

der uppbyggnad just nu,  men också via 

mun- mot munmetoden. 

Eva och Kent hälsar och tackar alla 

som hjälpte till inför den lyckade   

brygginvigningen! 

Se bilder från brygginvigningen på 

www.kalarnenytt.se 

     Runa Westman  

  

En dag i sommar, när "ja skulle fära på 

Kälan å hannle" passerade jag så klart 

både Ljungå och Sörbygden. På flera 

ställen skyltades om loppis och hant-

verk, och jag valde att besöka Fantasia, 

en hantverksbutik i Hemsjö. Där finns 

mängder av fina artiklar, handmålat 

glas, tavlor, kuddar och prydnadsföre-

mål. Att köpa presenter blev helt plöts-

ligt väldigt enkelt. Eftersom jag är sent 

ute och sommarbutiken stänger, så åter-

kommer jag till våren med ett utförligt 

reportage om Lotta Samuelsson och 

hennes hantverk. 

Näset bjöd strålande sol och jag fånga-

des av tanken att presentera bygden lite 

närmare. Skriva om det som egentligen 

alla vet om, men ändå, som förtjänar att 

omnämnas. Drog ner farten, för att 

hinna notera det jag såg och mitt i byn 

finns Entrack. Ett familjeföretag, som 

med tiden bytt inriktning och namn, 

Strövtåg i Sörbygden 
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 men som jag menar, startades av Lage 

och Elsa Olsson. Jag tror att dom säljer 

ta mig tusan allt. Åtminstone inom ent-

reprenad och maskiner. Jag köper i alla 

fall motorolja där. Bekvämt och bra att 

slippa åka till stan. 

En liten bit därifrån dyker nästa skylt 

upp. Tunnbröd och café. Varje sommar 

ordnas café i lilla bakstugan där två 

tappra kvinnor, Elsie och Iris, bakar 

tunnbröd. Himmelskt gott. 

Arbetsgruppen på bygdegården har 

som vanligt ordnat sommaraktiviteter 

såsom midsommarfirande, kamsfest 

och auktion, med stor uppslutning. He-

der åt dem som jobbar ideellt för byg-

dens bästa! Åsså har vi ju bensinstat-

ionen, tack och lov. Bäst att tanka fullt, 

så det inte blir soppatorsk. 

Nina Burns-Izatt har hundpensionat 

och hästar. Hennes kompetens och in-

tresse för djur går inte att ta miste på. 

Owéns åkeriföretag startades av Siv 

och Gösta Owén, och lever vidare i 

nästa generation. Från början bara 

buss, sedan buss och taxi, varvat med 

affärsrörelse. Siv och Gösta blev mer 

eller mindre en institution: ”Momma 

och Offen”. Speciellt för barnen som 

fick förmånen att åka skolskjuts med 

dem. Skulle säga att sonen också rullar 

fram på vägarna med olika fordon. 

Glider sakta framåt och vid korsvägen 

kikar jag upp i backen till höger. Där 

finns ännu ett åkeriföretag, med tyngd-

punkt på timmertransporter. Vecka ut 

och vecka in, år efter år, körs virket till 

kusten med osvikligt tålamod. Också 

ett familjeföretag, som är inne på tredje 

generationen. "Segt virke" kanske man 

kan vitsa till det! 

Ännu en loppisskylt. Och jag ska be-

söka detta loppis. På vägen dit passerar 

jag Fredsberg, som det hette förut. Vet 

att det finns verksamhet där och vill 

gärna återkomma om det senare. 

Bosses diversehandel, som funnits i 

tjugo års tid, har allt man kan tänka sig 

till försäljning. Stort som smått: Bosse, 

glad och mysig, bjöd på kaffe och ka-

kor, men tyvärr inte någon intervju. 

Ska försöka en annan gång. 

Åker från Västanbäck och fram mot 

byn igen. Och tankarna snurrar i huvu-

det. Har jag kommit ihåg det mesta och 

flesta? Eller har jag glömt nåt viktigt? 

Hur som helst, så finns det ju möjlighet 

att återkomma och skriva mer. 

Vän av ordning kanske undrar varför 

jag tar upp detta ämne. Jo, självklart 

ska vi påminna om och bekräfta hur 

viktigt det är för bygdens överlevnad 

med verksamheterna. Stora som små, 

ideella som affärsmässiga. Alla är av 

största betydelse. 

Något som många nu ser fram emot är 

fibertjosan (i brist på ord och kunskap), 

som kommer att underlätta för oss da-

toranvändare. VI MÖTER FRAMTI-

DEN, även i de mest avlägsna byarna. 

Fint det! 

Har gått och klämt på den här idén om 

Sörbygden en längre tid och snodde ut-

trycket strövtåg i hembygden (och fri-

serade det) av Gustaf Fröding. Tänk att 

inspirera så långt efter sitt frånfälle! 

Inte illa. Vägen till Kälarne kändes inte 

alls så lång. "Ska unne mä en lunch på 

hotelle, innan ja fär hem. 

 

Sensommarhälsningar i mängd från 

Elisabeth I Örsviken. 
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I lagården i Svedje har Sune Erixon sin tillverkning av mjärdar. Den verksam-

heten började han med i Kälarne 1998.  

Mjärden är ett mycket gammalt fiskeredskap, som oftast tillverkas av  galvani-

serat strängnät i dag. Sune är säkert inte den förste som fabricerat mjärdar i 

Svedje. Våra förfäder, som bodde vid Hemsjöns stränder på stenåldern, torde ha 

förfärdigat sina strutformade mjärdar av vidjor och kvistar. 

Sunes far, Olle, inledde verksamheten 1949, när familjen flyttade till banvakts-

stugan Kälbo. Mallen för tak och botten till mjärdarna övertog Sune efter sin 

far. Han hade tillverkat den på en gammal dörr. Mjärdarna görs i tre olika nät-

storlekar: 1tum, kallad ”Olle”, ¾ tum ”Sune” och ½ tum ”Kjell”. Väven köper 

han i rullar om 50 meter och  250 kg. Till mjärdens sidor går det 220 cm väv. 

Den sys ihop med botten och toppen med galvaniserad sträng. Det blir 160-180 

stygn sammanlagt och det är sannerligen inget enkelt broderi. Han får dra åt 

stygnen mycket hårt, så han hinner tillverka som mest två mjärdar på en dag. 

Priserna ligger för närvarande på 600-700 kr/st. 

En mjärde som används vår, sommar och höst kan hålla 8-12 år, berättar Sune. 

Han rekommenderar att man lägger några färska grankvistar i mjärden innan 

den läggs ut i sjön. Från dem stiger små luftbubblor  upp i vattnet och fiskarna 

kommer nyfiket simmande dit. 

På tidningens nätupplaga, www.kalarnenytt.se, finner du en serie bilder som vi-

sar hur Sune tillverkar en mjärde - från början till slut.    

               Runa Westman   

 

http://www.kalarnenytt.se
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Här har han lagt ut nätet och klipper till 

botten, toppen och sidan. Han klipper 

maska för maska eftersom väven inte är 

helt ”trådrak”. Arbetsbordet är den gamla 

disken från Martin Nilssons affär              

i Håsjö.  

Snurrstol med en bunt 4mm:s järntråd, 

som man gör stolpar av. Han snurrar 

runt samtidigt som han mäter och klip-

per tråden i passande längder.. 

Vacker entré till Sunes verkstad. 

Skylten ovanför dörren är          

designad och tillverkad av dottern, 

Karin Holmberg. 

På den gamla mallen kan man läsa att 

sidorna ska vara 220 cm, botten 135cm 

och toppen (taket på mjärden) 155 cm.  

Här bockas stolparna i en mycket gam-

mal, hemgjord maskin, som fortfarande 

fungerar utmärkt. 
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Nu har stolpen fått den rätta kroken i båda ändarna. 

Nätet och stolparna fästs på 

mallen.   Det ska vara 19 

stolpar till varje mjärde. 

Därefter viker han upp kanterna på 

botten och toppen.                         

Ibland behövs det stora tänger. 

 Men vissa gånger 

räcker det med en   

tesked som han böjt 

skaftet på. 

När Sune viker upp 

kanterna sitter han 

oftast på den gamla 

frisörsstolen, som 

han fått efter Torsten 

Teland. 
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Nu är mjärden snart klar. Det sista han sätter dit är låsning och handtag. 

Här står fabrikören med sina nytillverkade 

mjärdar. Han brukar ställa iordning materi-

alet till två - tre mjärdar samtidigt, så han får 

arbeta med samma moment en längre tid. På 

så vis får han vila händerna en längre stund 

mellan de allra tyngsta momenten.  

1. Tråden är fäst. 

2. Stygnen liknar langettsöm. Här 

har han gjort en ögla. 

3. Drar tråden igenom öglan. 

4. Och drar åt ordentligt. 

Och när vikningen är klar syr han fast nätet med s.k. profiltråd,                                                

1mm:s galvaniserad   järntråd.  
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Trivselträffar 2013. 
Vi hade fem Trivselträffar under våren: 

Januari. 

Filmen Grabbarna från Gnagarhöjden del 2 visades på  Församlingshemmet i Västanede och 

det blev många  glada skratt. 

Februari 

Konsumentvägledare Ingrid Krylén gästade oss och berättade om skyldigheter och rättig-

heter vi har som konsumenter. Merit och Sune Kvist underhöll med vacker sång och musik 

på Hotell Östjemten. 

Mars 

Platsen var Tossengård och de glada musikanterna från Bräcke, "Annas Fjåsen", sjöng,    

spelade och spexade. Publiken sattes på prov med musikkryss. 

April 

Församlingshemmet blev för några timmar platsen för Röda Korsets vårmannekäng-

uppvisning. Vi fick se tjusiga mannekänger med snygga kläder. Runa Westman skötte      

presentationen och John Strandin spelade vacker bakgrundsmusik på piano. 

Maj 

De skönsjungande och fiol-och pianospelande tjejerna Eva Lotta Norell och Marie        

Källström gjorde stor succé i Väster-Övsjö. Där fick vi också tävla  bordsvis i en rolig     

frågesport. 

 

Vi vill tacka alla som underhållit oss och alla besökare för en trevlig        

våromgång och vi ser fram emot höstens trivselträffar! 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Vi har planerat ett höstprogram som, om inget  

oförutsett inträffar, ser ut så här: 
 

Tisdag 1 oktober: Mister Hann kommer till Håsjögården för att 

trolla för oss. Sune Kvist spelar dragspel. 

Tisdag 15 oktober: ”Annas Fjåsen”, tre glada spelmän från Bräcke som tidigare gästat oss 

kommer till Församlingshemmet i Västanede. En klurig musikfläta utlovas. 

Tisdag  19 november. Vi träffas på Tossengården. Linn Glad, energirådgivare i Bräcke 

kommun besöker oss och pratar om el och glödlampor och om möjligheten för oss att kolla 

hur mycket ström varje elgrej drar. Linda Rattfeldt berättar om sin sommar i Dalarna och 

sjunger och spelar. 

Tisdag 3 december. Julkonsert i Bygdegården i Väster-Övsjö med Marie Källström och 

Eva-Lotta Norell. 

Kolla i Kälarne-Nytt, i Bräcke-Bladet på sidan två (Bräcke Kommuns sida)              

och affischer på affärer och på anslagstavlor.  

Alla träffar börjar kl 11 på förmiddagen och räcker ca 2 timmar. Fika. 

 

             Monica och Sigbritt  
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På gång  
En sammanställning av de uppgifter vi fått från resp. arrangör. 

 
 

 

Jazz&Blues: 

Program hösten 2013                    

(med reservation för tillägg...) 

Konserterna äger rum på Hotell 

Östjemten i Kälarne och börjar klockan 

19.00, om inget annat anges. 

19 sep Peter Getz med Stockholm  

Jazz Trio 

Daniel Tilling - piano 

Jan Adefelt - kontrabas 

Jesper Kviberg - trummor 

 

25 sep Peter Harryson, "Den sjösjuke   

poeten" 

Biosalongen, Kälarne.                                                  

Mer information senare. 

31 okt Chuck Hall Band (bluesrock) 

Chuck Hall - gitarr, sång 

Nu med två för oss nya musiker, John Moore 

- bas, Roy Cameron - trummor 

6 dec Sharon Dyall och Lilla Storbandet 

Biosalongen, Kälarne. 

Mer information senare. 

Håll utkik, det kan komma mer...! 

Måndagsgympan börjar 2 september 19.00 

Kom igång-gympan börjar onsdag 11 september 19.00 

Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se  

Nästa nr av KälarneNytt, nr 5, trycks den 18/10. Manusstopp: 11/10 

 Redaktör: Runa Westman, 0696-405 16, eller 070-349 12 09, e-post runwes@telia.com 

 Annonser och Sponsring: Michael Löfgren, 070-666 56 74 eller 0696-403 01 (hem),  

 e-post michael.lofgren@poles.se 

Medlemsinfo Kälarnebygdens förening: 

 Genom att vara medlem stöder Du föreningens ambitioner att verka för en positiv utveckling 

 för Kälarnebygdens invånare, företag och föreningar. För att bli medlem betalar Du/Ni en              

 engångsinsats och  en årlig medlemsavgift. Medlemsavgifter  2013:      

                                       Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)     50     100     100      500 

 Årlig medlemsavgift        50     100   100         200 

 Bankgiro 5404-9606 

Sugen på att väva? Kupan har massor med garn att sälja! 

mailto:michael.lofgren@poles.se

