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Tänk att det har blivit tid för ett årsmöte igen!
2017 tar ett tag att mana fram. Hur var det nu?
Vädret var växlande. En bra skridskoperiod i januari och februari följdes av en kall och blåsig sommar. Hösten
blev regnig och mild. Inte bara kanonväder för friluftsliv, alltså. Men… Vår verksamhet i Ronneby LA av
Friluftsfrämjandet gick statistiskt sett fint framåt. Många nya medlemmar, glädjande nog flera nya barngrupper
och många rapporterade aktiviteter.
Det som gör att det går så bra är förstås att folk tycker om våra aktiviteter. Idag vill många göra hälsosamma
saker och gärna tillsammans med andra. Äventyr med olika grader av spänning är vår specialitet! Unga, familjer
och de gråa pantrarna känner att de får en meningsfull fritid genom att vara medlemmar i Friluftsfrämjandet.
Man kan gå tipspromenaden på Hulta, snacka lite med Skogsmulle eller våga sig ut på havet i en kajak.
Botanisera i vårt program och beakta att ännu mer skulle vi kunna lägga in om vi hade fler ledare.
Lokalavdelningen har under året deltagit i samtal med våra myndigheter om hur vi vill att miljöarbetet i
kommunen och länet skall bedrivas.
Jag vill passa på att be våra medlemmar att de anmäler sitt intresse för att någon gång under året hjälpa till.
Alla goda krafter behövs så att bördan inte blir för stor på någon enskild. Hör av er!
En eloge till våra ledare och övriga aktiva som gör allt detta möjligt! Lokalavdelningens arbete har fungerat
mycket bra under året. Alla ställer upp när det behövs och gör sitt bästa för att verksamheten ska hålla den
höga kvalitet som vi är vana vid. Tack ska ni ha!
Vi ses där ute!
Ronneby 2018-02-05
Åsa Sandelin Sjölander
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Under året har cirka 30 personer hjälp till som ledare eller annan funktionär i föreningens verksamhet.
Under året har 3 personer gått utbildning till ledare. Dessa är Åsa Sandelin Sjölander, Titti Bodin och Martina
Hansson.

Styrelsen har träffats vid 7 tillfällen och hållit protokollförda möten. Dessa möten har hållits på Lugnevi i
Ronneby.

Söndagen den 12 mars höll lokalavdelningen sitt årsmöte. Mötet hölls på Skogstyrelsens gård i Gammalstorp.
Innan de formella förhandlingarna påbörjades, bjöds det på en föreläsning om ”Sjön Åsnens natur” med LarsOlof Hallberg.

Årets regionstämma hölls på Marinmuseum i Karlskrona. Gustav Bäcklund och Louise Bergenrup
representerade lokalavdelningen vid stämman.

Friluftsfrämjandet disponerar två förråd i Fredriksbergs BK’s lokaler på Lugnevi. Friluftsfrämjandet använder
även dessa lokaler för styrelsemöten och andra föreningsaktiviteter.
Föreningen disponerar även ett förråd på Karlsnäsgården för utrustning till våra kanoter.

Bengt Ignell har representerat lokalavdelningen i biosfärområde Blekinge Arkipelag som arbetar för att
tillgängliggöra den blekingska skärgården.

Under 2017 har lokalavdelningen tagit ett stort steg framåt och satsat på att nå ut via sociala medier.
Lokalavdelningen använder sig av Facebook och Instagram för att presentera vår verksamhet för i första hand
blivande medlemmar, men även information till de som redan är medlemmar. Den information som
presenteras på vår hemsida, sprids vidare via facebook för att nå ut till fler. Det fanns en tydlig koppling till vår
premiär på i första hand facebook och ett snabbt ökat antal medlemmar.
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Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med 95 000 medlemmar och 7000
ideella ledare, varav 312 medlemmar och 24 ledare är medlemmar i vår lokalavdelning. Vårt fokus sedan
starten år 1892 är att genom friluftsliv verka för folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.
Vi arbetar för att behålla och utveckla vår verksamhet utifrån behov och efterfrågan inom Friluftsfrämjandet,
men även baserat på insikter från omvärlden. Våra grenar och de aktiviteter som görs inom varje gren, utgör
kärnan i vår verksamhet.
Totalt har vår lokalavdelnings verksamhet genomfört 4825 aktivitetstimmar.

Skogsknytte har under året samlats vid Salsjön och vid vår speciella knytteplats. Vi sjunger, leker och upptäcker
naturen tillsammans. Vi börjar alltid med att sjunga Knyttevisan och avslutar träffen med visan Hejdå skogen.
Nyckelpigan Knytte är med på alla våra träffar där vi pratar med henne och sjunger Nyckelpiga sången. Varje
träff gör vi något specifikt planerat, fikar så klart och sedan har vi fri lek för att stimulera båda barnens och
föräldrarnas lek och fantasi i naturen

Under våren har 17 barn med sina föräldrar träffats totalt
6 gånger (91,5 aktivitetstimmar) och upplevt hur tidig vår
blir till försommar. På vår knytteplats har vi letat efter
små kryp i jorden som vi studerat i lupp. Knyttegruppen
har deltagit på kosläppet i Bräkne-Hoby, där gjorde vi
roliga kottdjur som vi sedan sjöng sånger om. I Salsjön
har vi håvat och studerat både skräddare och grodyngel.
Vi har även varit på Bilkyrkogården utanför Ryd med de
andra barngrupperna för att fira Mulle 60 år. Terminen
avslutades med korvgrillning, skattjakt och plantering av
harbajs i små krukor som barnen fick med sig hem.

Under våren har 17 barn med sina föräldrar träffats 6
gånger (totalt 90 timmar) och upplevt hur sommar blir till
höst. På vår knytteplats har vi letat efter olika mossor
med roliga namn, så som husmossa och björnmossa. Vi
har gjort egna namnskyltar, pratat om vad man ska göra
om man går vilse. Vid varje träff har vi haft ett nytt träd i
lådan som vi lärt oss tre saker om. Terminen avslutades
gemensamt med de andra barngrupperna där vi tog oss runt på Mulles hinderbana, fick terminsmärke av Mulle
och mumsade på krabbelurer och nyponsoppa.
Annelie Jonsson & Hanna Lind
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2017 startades Öppna skogsgläntan och det blev en hösttermin och en vårtermin. Vi har varit i Hoby Ekbacke
Bräkne-Hoby och varit ute i alla väder. Först har vi samlats och sjungit sedan var det tid för upptäcktsfärd bland
träden och leta efter djuren som gömt sig. Sist har vi fikat och pratat om allt mellan himmel och jord. På våren
har 27 barn med deras förälder deltagit, totalt 132 aktivitetstimmar. På hösten har 24 barn med deras förälder
deltagit, totalt 202,5 aktivitetstimmar. Under 2017 har Öppna skogsgläntan nått ut till 51 barn var av de flesta
av deras föräldrar har inte haft kontakt med friluftsfrämjandet tidigare. Det finns definitivt ett behov av denna
typ av aktivitet.
Annelie Jonsson

Under året har vi haft en Mullegrupp i lokalavdelningen. Träffarna har i huvudsak varit vid Salsjön utanför
Bräkne-Hoby. Vid de flesta tillfällen har vi träffats samtidigt som Knyttegruppen haft sina träffar. En del familjer
har barn i båda grupperna, och kan då enklare delta i vår verksamhet.
Under året har Malin Lundqvist och Ia Blomgren agerat Mulle.

Under våren hade vi sex tillfällen från början av april till början av juni. Vid ett av tillfällena var vi på
Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby då de hade ”Ko-släpp”, och vi passade på att visa upp vår verksamhet. Här
deltog även Mulle.
Ett annat tillfälle hade vi
gemensamt firande av
Mulle 60 år med de andra
barngrupperna. Vi var då
och besökte bilkyrkogården
utanför Ryd.
19 barn var anmälda till
gruppen, varav drygt hälften
var med vid huvuddelen av
gångerna. Ledare var Gustav
Bäcklund och David Lind.

Vårens grupp hade delats
upp till höstens termin och de äldre barnen (födda 09 och 10) hade blivit strövare. Mullegruppen bestod under
hösten av 15 barn och samlades vid 6 tillfällen. Avslutningen genomfördes vid Gammalstorp tillsammans med
de andra barngrupperna i mitten av november.
Ledare under hösten var Gustav Bäcklund med hjälp av Mattias Johansson, förälder till ett av barnen i gruppen.

Strövargruppen bilades till höstterminen 2017. Gruppen har bestått av 12 barn och 2 ledare som har träffats
vid sju tillfällen under hösten. Vi har testat olika sätt att uppleva naturen och provat på och lärt oss olika
friluftstekniker. Vi har cyklat mountainbike, vandrat i naturreservat, upplevt naturum,
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orienterat och upplevt hur skogen är i mörker. VI har gjort eld samt lagat mat över öppen eld, provat
orientering, gjort knopar, lagat mat på stormkök samt pratat om naturen och allemansrätten. Självklart har vi
lekt och haft roligt tillsammans vid varje tillfälle. Vi avslutade tillsammans med de andra grupperna med en
gemensam träff i Gammalstorp där vi lekte, grillade och bjöds på fika av Lufsarna.
David Lind, Viktoria Bodin.

Vi har under våren träffats vid fem tillfällen.
Många av barnen har tidigare varit Strövare och vårt mål har denna termin varit att steg för steg närma oss
större äventyr.
Fokus har legat på att stärka banden mellan barnen och bygga upp självförtroendet/ självkänslan hos individen
genom att möta nya utmaningar i naturen.
Vi startade upp terminen med grillning, lek och terminsplanering vid Salsjön, Bräkne-Hoby.
Deltog vid kosläppet i Bräkne-Hoby där vi ägnade oss åt friluftslivs-pyssel.
Firade Mulle 60 år med ett kulturellt besök på bilkyrkogården i Ryd. (Vi bjöd då in fler medlemmar att delta på
kalaset och genomförde detta evenemang som "Äventyrliga familjen".)
Gökotta i Slättanäs, Listerby. Tidigt på morgonen träffades vi för att uppmärksammade det rika fågellivet och åt
en mysig frukost tillsammans vid havet.
Terminen avslutades med övernattning i tält vid Korrö naturreservat. Här paddlade vi kanot, gjorde en kortare
vandring och tillagade mat över öppen eld och stormkök.
Det har varit ca 14 deltagande barn vid varje tillfälle. Totalt har Frilufsarna träffats 47 studietimmar (1 studietim
= 45 min) under våren.

Vi har under hösten träffats vid 6 tillfällen.
Under terminen har vi utmanat barnen på flera sätt för att öka deras självkänsla och gruppkänsla. Respekten
och omtanken för naturen finns alltid med som en röd tråd genom verksamheten.
Vid första träffen höll vi till vid Salsjön utanför Bräkne-Hoby. Barnen fick prova på att tända eld med tändstål
och sedan blev det grillning över den öppna elden. Vi pratade om tips och trix för att packa lätt och att hålla
packningen torr inför den vandring vi planerat att genomför under terminen. Barnen fick också tillfälle att
gemensamt besluta om ytterligare en aktivitet under hösten.
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När det var dags för vandringen från Galtsjön till Brunnsparken skickade vi ut en packlista som utöver egen
packning för dagen även innefattade ingredienser till gemensam matlagning. Medhavd mat tillagades under
vandringen på de stormkök som hela gruppen hjälpts åt att bära i sina ryggsäckar. Som en extra bonus stektes
det kantareller som plockats längs med vandringsleden. Under dagen kom det en del regn, så det blev även en
utmaning i att hålla sig själv och packningen torr. Efter vandringen gjorde vi barnen uppmärksamma på att de
skulle reflektera över hur det varit att bära packningen. Om de packat rätt saker, om de hade med sig något
onödigt osv.
Ytterligare en utmaning
under hösten blev att
prova på klättring
inomhus. På
klätterväggarna gäller det
att våga testa, hitta teknik
och visa hänsyn till
varandra så alla kan klättra
på ett säkert sätt.
Under hösten blev det
även utomhusbad,
hjärngympa med
Friluftsfrämjandets
tipspromenad samt mer
tillagning av mat utomhus.
I samband med avslutningen för terminen samlades alla barngrupperna i Ronneby för en gemensam träff. Vid
detta tillfälle fick Lufsarna ansvaret att tillaga mat till de mindre barnen. Mycket uppskattat.
Totalt har vi under hösten träffats 26 studietimmar. (1 studietimme = 45 minuter)
Frilufsverksamheten bygger på att varje barn har haft med sig en egen ryggsäck med det som behövs för
aktiviteten. Så som kläder efter väder, mat och dryck, övernattningsutrustning, kikare, täljkniv mm.
Tillsammans (ledare och barn) lär vi oss att uppskatta, respektera och leva i och med naturen,
Ledare: Louise Bergenrup och Martina Hansson samt ytterligare två föräldrar vid övernattningen.

Lördagen den 7 maj bjöd vi alla familjer som var aktiva medlemmar i föreningen på en spännande utflykt till
Kyrkö Mosse utanför Ryd. Där gick vi på upptäcktsfärd på Bilkyrkogården skapad av Åke på Myren. När alla var
samlade hölls ett litet välkomsttal innan grupperna Skogsknytte, Mulle och Strövarna var för sig lekte lekar.
Under tiden barnen lekte fick de intresserade vuxna historien om platsen berättad för sig.
Det blev sedan upptäcktsfärd bland alla gamla rostiga bilar, cyklar utan hjul och mer eller mindre hela hus.
Många var fascinerade över hur mycket som fanns att upptäcka på platsen. Hela tiden fanns det ett område till
att utforska och nya bilar att beskåda
När de flesta kände sig något sånär bekanta med platsen var det tid att gå på skattjakt bland bilvraken. Det
fanns en lätt skattjakt för de yngre barnen, och betydligt klurigare för de äldre och mer äventyrslystna barnen.
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I samband med fikastunden passade vi på att fira allas vår vän Mulle, som i år fyller 60 år. Kalaset firades med
tårta, sång, hurrarop och en raket. Tårtan var en jättelång rulltårta föreställande Mulles svans, som dukades
upp på ett lååångt tårtfat. I tårtan fanns 60 ljus som alla barn fick hjälpas åt att blåsa ut. Det blev en rejäl bit
tårta till alla som ville smaka.

Vintern 2016/2017 genomförde vi skridskoskola tillsammans med Fredriksbergs BK på Lugnevi. Under säsongen
fanns 12 tillfällen från början av december till slutet av februari. Både juldagen och nyårsdagen hade
skridskoskola för några som ville prova ”julklapps-skridskorna”. Skridskoskolan har fungerat bra tillsammans
med våra andra barngrupper för att ”rekrytera” åt båda hållen. Barn som varit med i Mulle och Knytte har
börjat på skridskoskolan. Och barn som börjat i skridskoskolan har sedan kommit med i våra andra
barngrupper.
Deltagarna i skridskoskolan har antingen varit anmälda hos oss eller via Fredriksbergs BK. Anmälda via
friluftsfrämjandet var ett drygt tiotal barn.
Ledare var Gustav Bäcklund och David Lind, samt hjälp från ungdomsspelare ur Fredriksbergs BK.
Skridskoskolan har även startat upp för säsongen 2017/2018. Två tillfällen hann avverkas under 2017.

Under sportlovet arrangerade vi en öppen aktivitet på Lugnevi under två förmiddagar. Det hela kan i stort
beskrivas som öppen skridskoskola. Samma koncept med lekar, teknikövningar användes. Arrangemanget blev
välbesökt med många sportlovslediga barn. Lokalradion gjorde även ett besök där vi gavs möjlighet att berätta
om vår verksamhet och glädjen att få åka skridskor.
Ledare: Gustav Bäcklund

Även under 2017 har vi genomfört en enkel höstlovsaktivitet som presenteras i kommunens katalog över
aktiviteter för lovlediga barn. Vi hade en kvällsaktivitet vid Salsjön för hela familjen. Det fanns möjlighet att gå
på skattjakt genom att följa reflexer i skogen. Man kunde prova Skogsmulles hinderbana, eller bara sitta ner vid
elden och grilla korv. Aktiviteten anordnades av ledarna i de olika barngrupperna. Många som var med
uttryckte sitt uppskattande för en enkel men ändå mysig aktivitet.

Under 2017 har Ronneby lokalavdelning tillsammans med lokalavdelningarna i Karlshamn och Karlskrona
genomfört torsdagspaddlingar i Blekinges vackra skärgård. Från början av maj till slutet av september har vi
samlats varje torsdagskväll för tre timmars paddling från olika startplatser i Blekinge; från Pukavik i väster till
Karlskrona i öster. Totalt blev det 22 kvällspaddlingar och säsongen avslutades som vanligt med paddling från
Järnavik, där Bengt Ignell traditionsenligt bjöd på äppelkaka och man kunde lyssna på hjortbröl från Eriksberg.
Säsongen bjöd på relativt ostadigt väder ofta med ganska blåsiga förhållanden. Detta kan ha varit en anledning
till att vi under 2017 hade något färre deltagare än tidigare säsong. Ett tiotal ledare turades om att leda de olika
turerna och totalt genererade kajakverksamheten 465 aktivitetstimmar. 155 deltagare (varav knappt en

11

tredjedel var kvinnor)
paddlade totalt 1928 km.
Utöver torsdagspaddlingarna
deltog ett antal kajakpaddlare
från lokalavdelningarna i
Blekinge på Nytäppetträffen,
som arrangeras av Kajak Syd
på Östra Bokö i Hällaryds
skärgård i slutet av maj.
Inför säsongen samlades
merparten av turledarna på Lugnevi i Ronneby för att gå igenom det planerade turschemat. Vi passade
samtidigt på att göra en säkerhetsgenomgång och gick igenom vad som gäller inom Friluftsfrämjandet. Nytt för
året var att vi introducerade delade turer, där start, fikapaus och målgång gjordes gemensamt, men gruppen
delades upp, så att ett gäng paddlade längre och ett gäng paddlade en kortare sträcka. Detta var mycket
uppskattat.

Skridskosäsongen 2016-17 började redan i november och december då isen frös på ett antal mindre sjöar. I
januari var det bitvis kallt och i mitten av månaden var isarna bäriga och vi kunde genomföra turer fram till
slutet av februari på sjöarna. Enstaka turer kunde också göras på havet. Totalt genomförde föreningen 40
turer.
På Ronneby Isarena (Lugnevi) har föreningen fortsatt att ha ledare på plats en gång i veckan då det är
allmänhetens åkning utan klubbor. Över 250 skrinnare passade på att träna teknik och kondition dessa kvällar
under vintern 2016-17. Vissa kvällar tränade man även livlinekastning.
Årets upptaktsträff hölls på Naturum i november och uppemot 50 personer deltog. Man gjorde en återblick på
den gångna säsongen och planerade för den kommande. Robert Ekholm visade bilder från vinterns turer och
man tittade även på en del filmer som Joel Hornberg lagt upp på Youtube.
Två studiecirklar med ett 20-tal deltagare genomfördes i december. Förutom teori hade man praktiska
övningar på Lugnevi.
En ledare från Ronneby deltog i den upptaktsträff som LångfärdsSkrinnarna i Sydöst (LSS) ordnade under
hösten. Liksom tidigare år administrerade LSS sin verksamhet genom Ronneby lokalavdelning. Alla
skridskoturer som anordnas av Ronneby utlyses genom LSS.
Föreningen har skridskor och annan utrustning för långfärdsskridsko till utlåning.
Asa Sjölander deltog i den första delen av utbildningen för långfärdsskridskoledare.
Följande ledare är aktiva inom sektionens verksamhet:
Reid Cedergren, Robert Ekholm, Bengt Ignell, Mats-Ola Landbris, Per Linde. Eva Lundgren, Greger Olsson, Brith
Sandin, Bengt Sjögren och Leif Nilsson, sektionsledare.
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Höstlunken brukar genomföras vid 5 tillfällen. I år blev det endast 4 tillfällen för att undvika att kollidera med
Karlsnäsvandringen.
Två barnlunkar i anslutning till påsklovet
respektive novemberlovet ingick i
Ronnebyskolornas höstlovsprogram och
barnen fick starta gratis.
Vårlunken: 458(507) varav 113(135) barn (
)= föregående år
Höstlunken: 482 (585) varav 134(122) barn
Vid en del tipsrundor passade vi på att
informera om vår verksamhet.
Alla vinster består av presentkort skänkta av
sponsorer och vinsterna på lottringarna
består till stor del av gåvor.
Funktionärer och medhjälpare på olika sätt
var: Nils o Gittan Arrhenius, Agneta och Joakim Bengtsson, Ia Blomgren med familj, Gustav Bäcklund, Eina
Danielsson, Jonas Enarsson, Sune Ericsson, Göran Jönsson, Michael och Malin Lundquist, Leif Nilsson, Greger
Olsson med familj, Åsa Sjölander och Bengt Sjögren.

Föreningen har 12 kanoter som finns för uthyrning på Karlsnäsgården. Uthyrningsperioden har varit från 1 maj
till 15 oktober. Under högsäsong(1 juni till 31 augusti) har Preem i Ronneby hjälpt till med nyckelutlämning och
bokning. För tillsyn av kanoterna har föreningen haft en lista med utpekade ansvariga under sommaren. Totalt
har mellan 5 till 10 personer varit kanotvakter.
Under året har 25 uthyrningar skett vilket gett ett en god slant till föreningens kassa.

På grund av en dålig vinter med lite snö, blev det inga spår och därmed ingen skidåkning på Gammalstorp
under det gångna året.

I slutet av maj genomfördes årets enda cykelvandring. Det var en tidig morgontur vid Listersjön. Start redan
klockan sex på morgonen och turen var slut vid 10-tiden. Sex deltagare slöt upp till denna aktivitet, som leddes
av Bengt Ignell.
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Friluftsfrämjandet deltog med en station på Karlsnäs, där vi visade upp vår verksamhet.

Under 2017 fortsatte samarbetet med Skogstyrelsen enligt det samarbetsavtal som gäller från 2003. Under
våren genomfördes en genomgång av avtalet.
Syftet är att försöka ge Friluftsfrämjandets medlemmar en replipunkt att samlas omkring, en fast plats för
söndagsutflykten/-promenaden och sektionernas verksamhetsutövande.
Skogsgården Gammalstorp ligger 17 km norr om Ronneby centrum. I omgivningarna finns anlagda strövstigar,
uppskattade rast- och grillplatser, sjöar och parkeringsplatser.

Friluftsfrämjandet har hjälp till att hålla bland annat leder runt gården i fint skick genom så kallade
arbetsvandringar. Det har under året genomförts vid sex tillfällen, hälften på våren och resten under hösten.
Den som lett dessa vandringar är Bengt Ignell.
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Föreningens samarbetar sedan några år med Studiefrämjandet. Många av våra aktiviteter ingår samtidigt i
Studiefrämjandets utbud. Därigenom får vi hjälp med att marknadsföra vår verksamhet och Studiefrämjandet
tillhandahåller ibland även lokaler och föreläsare. Dessutom kan vi få hjälp med att anskaffa material som
behövs för att genomföra våra aktiviteter. Studiefrämjandet tillhandahåller dessutom utbildningar av olika slag
som ledare och funktionärer inom vår förening har möjligheter att delta i,
Vi samarbetar även med Naturum och Naturskyddsföreningen i Ronneby. Många av våra programpunkter
intresserar en bred publik och ur marknadssynpunkt är det fördelaktigt att vi kan hjälpas åt att gemensamt föra
ut varandras arrangemang.
Genom att samordna våra årsmöten kan vi exempelvis satsa på föredrag av hög kvalité. Detta i sin tur gör att
det blir lättare att locka medlemmar till mötena.
Föreningskvällarna hos Team Sportia ger dem en möjlighet att marknadsföra sig samtidigt som våra
medlemmar kan handla till fördelaktiga priser. Många kommer på dessa kvällar vilket tyder på att
medlemmarna upplever det som en fin medlemsförmån.
Vårt avtal med Fredriksbergs BK ger oss tillgång till förrådsutrymmen och möteslokaler utan att vi behöver ta
ansvar för skötsel och drift av lokalerna. Det är också mycket praktiskt i samband med aktiviteter på Lugnevi.

2012-2017: (Medlemsår: 1 okt. – 30 sept.)
År

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Förändring

Vuxen (26- år)

101

100

102

130

145

172

+27

Ungdom (13 – 25 år)

12

11

14

17

23

26

+3

Barn (0-12 år)

40

42

43

61

90

114

+24

Okänd ålder

11

15

14

Totalt

164

168

173

0
208

258

312

+54
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_________________________________________
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_________________________________________
Louise Bergenrup, ledamot

_________________________________________
Gustav Bäcklund, ledamot

________________________________________
Berth-Anders Svensson, kassör

________________________________________
Greger Olsson, ledamot

________________________________________
Ia Blomgren, ledamot

