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Biblioteksbussarna – då, nu och i framtiden
Biblioteksbussarnas historia i Uppsala startade 1969.
En linjebuss som blivit utrangerad efter högertraﬁkomläggningen och byggts om till bokbuss började då
köra till stadsdelar i Uppsala, och verksamheten växte snabbt. Som mest hade bussen 21 olika hållplatser
i staden.

Turerna på landsbygden kördes först med en bokbil men
sedan med en särskilt anpassad mindre buss. I slutet av
70-talet köptes två specialbyggda fordon och i 40 år har
Uppsala haft två stora biblioteksbussar vilket är unikt
i landet. Nu har vi haft en obruten mobil verksamhet
i 50 år. Vi har sett många olika generationer besökare
använda bussen och haft många trogna användare som
funnits med oss i decennier, samtidigt som nya alltid
kommit till.
Mycket är sig likt, men verksamheten har under alla
år utvecklats, anpassats och alltid eftersträvat att vara
både angelägen och stabil. Idag består verksamheten på
landsbygden av fasta hållplatstider vid naturliga mötesplatser, besök vid förskolor, skolor, fritidsverksamheter
och äldreboenden men även av turer som kör nära där
busslåntagaren bor. Den som på grund av hög ålder eller funktionsnedsättning har behov av att få böcker ända
fram till dörren kan få det via biblioteksbussarna. Framöver hoppas vi kunna förstärka servicen till förskolorna
på landsbygden och även skapa ﬂer fasta hållplatstider
på kvällstid, vilket är det som efterfrågas mest idag. I
och med att Uppsalas befolkning på landsbygden växer
spelar biblioteksbussarna en viktig roll, både som mobilt bibliotek som når många och som lokal mötesplats.
Ibland får jag frågan – vad är det som är så speciellt
med en bokbuss? Jag vill gärna nämna några saker som
har hållit oss rullande ända sedan 1969. Det rullande biblioteket är både kostnadseffektivt och ﬂexibelt och det
ﬁnns en stark och viktig demokratisk aspekt i att kunna
erbjuda biblioteksservice till alla, oavsett var i kommu-

På bilden ser vi Åsa Hagman, Bibliotek Uppsala och Pontus
Schenning, Gamla Uppsala Buss, vid sitt besök i Rasbokil den
3 oktober.

nen man bor. Ett mobilt bibliotek kan lätt anpassa sig efter förutsättningarna – oavsett om det är nya hållplatser
att köra till eller att anpassa det mediebestånd bussen
har med sig en viss dag för att möta efterfrågan på bästa
sätt. Men det som kanske är det viktigaste av allt är att
det är en verksamhet som gör skillnad och som är viktig för sina användare. Oavsett om man besöker bussen
en gång, under en begränsad period i livet eller under
decennier så märks det att det spelar roll att biblioteket
kommer nära och att trösklarna till läsning, litteratur och
upplevelser är låga. Vi kommer ända fram och ända hem
med biblioteket – nära, enkelt och i vardagen.
SARA BENGTSSON
ENHETSCHEF , BIBLIOTEK UPPSALA

Är du intresserad av att låna på biblioteksbussen? Besök hemsidan www.bibliotekuppsala.se
för att se när bussen kommer nästa gång, eller
kontakta expeditionen på telefonnummer
018-727 17 45.

Rasbo vårdcentral – aktuell information
Nu har Rasbo vårdcentral varit öppen ett år. Vi är en ﬁlial till Gränbystadens vårdcentral där övrig service kan
erbjudas, såsom mödrahälsovård, barnhälsovård, psykolog, kurator och dietist. Det har varit ett fantastiskt roligt
år med många trevliga möten och vår personal trivs väldigt bra i den ﬁna miljön.
Vi är mycket glada att även kunna erbjuda våra patienter hjälp av våra fysioterapeuter, som ﬁnns i Rasbo två
dagar i veckan sedan i våras. Vår förhoppning är att kunna utöka verksamheten ytterligare under våren 2020. Vi
har också tillfälligt blivit sambos: I dagsläget lånar vi ut en del av våra lokaler till Alunda vårdcentral, som beﬁnner sig mitt i en renovering av sina lokaler.
Antalet listade i Rasbo har ökat stadigt. Men det behöver fortfarande bli ﬂer för att vi ska kunna utöka
verksamheten och ha öppet ﬂera dagar i veckan.
Välkommen till Rasbo och Gränbystadens vårdcentraler!
Eva Widén, Verksamhetschef
Rasbo vårdcentrals öppettider: Tisdag och torsdag: 09.00–15.00 för bokade besök.
Öppen provtagning: Tisdag och torsdag: 09.00–12.00. Telefontider alla vardagar: 08.00–17.00,
telefonnummer 018-611 07 00.
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Idrottsföreningar i Rasbobygden
Rasbo IK

ett seniorlag på damsidan. Vi hoppas ändå att trenden
med lite sviktande spelarunderlag är på väg att vända
och nästa säsong ser vi fram mot att välkomna barn
födda 2014!

Rasbo IK är en klubb som funnits i dryga 90 år. Vi har
för närvarande 535 medlemmar varav 334 är aktiva och
yngre än 25 år. Rasbo IK bedriver verksamhet inom
innebandy, fotboll, orientering och badminton.

Orientering
Vi har ungdomsverksamhet som bedrivs genom orienteringsträning från mitten av mars till oktober, deltagande
i både regionala och nationella tävlingar samt löp- och
styrketräning. Sektionen bedriver också nybörjarutbildning och träning för vuxna.

Innebandy
Vi har i dagsläget nio lag i organiserat seriespel samt
även lag i ”knatte”-spel utan resultaträkning. Träningar
sker både i Hall 2000 och i IFU Arena. Många lag deltar
även i olika cupspel som t ex Storvretacupen och Mälarenergi cup. Herrarna har ett A-lag som spelar i division
2, ett lag i division 5, ett ungdomslag i division 3 samt
ett juniorlag i Juniorallsvenskan. Damerna spelar i division 2 och i Juniorallsvenskan i samarbete med Alunda
IBF och Almunge.
Bland ungdomarna ﬁnns lag för pojkar 03/04, pojkar
08/09, pojkar 10/11 samt ﬂickor 10-13. Vi har planer
på att inom kort starta upp ett lag för pojkar 12/13. Nya
spelare är alltid välkomna i våra ungdomslag.

Badminton
Vi har träningar i Hall 2000 på lördagar för alla åldrar.
Information kring våra verksamheter ﬁnns bland annat
på www.laget.se.
Kontakt går även att få via mail till respektive sektion:
innebandy@rasboik.com
fotboll@rasboik.com
orientering@rasboik.com
badminton@rasboik.com

Fotboll
Vill man spela fotboll ﬁnns ﬁna förutsättningar att göra
det i Rasbo IK. Under säsongen har föreningen haft 10
aktiva barn- och ungdomslag i åldrarna 6-17 år. Seniorsidan representerades av två herrlag, ett B-lag i division
8 och ett A-lag som slutade på fjärde plats i division 4.
Lagen deltar också i olika cuper som t ex Dalecarlia cup
och Gothia cup. Under säsong sker träningar och matcher på Rasbo IP. Här ﬁnns ﬂera välskötta planer i olika
storlekar anpassade till lagens behov, från de små knattarna till seniorspelarna. Flera lag kan träna och spela
matcher samtidigt. Lagen arrangerar också egna cuper
och poolspel.
Kiosken som drivs av föreningen tillsammans med
lagen är ett trevligt inslag vid hemmamatcher och andra arrangemang. Vintertid erbjuds träningsmöjligheter
i Diöshallen samt på konstgräsplaner i kommunen. Numera ﬁnns även möjlighet för alla lag att spela futsal i
Hall 2000 tillsammans under vintern.
Två större välbesökta och uppskattade arrangemang
under säsongen är Fotbollens dag i maj och fotbollsskolan i början av sommarlovet. Det är lagen som själva ansvarar för att planera och genomföra dessa aktiviteter.
I barn- och ungdomslagen är allt arbete ideellt. Mestadels är det föräldrar som ställer upp som tränare och ledare, utan dem vore verksamheten inte möjlig och deras
insatser uppskattas otroligt mycket. I föreningens regi
ordnas utbildningar för tränare och domare och under
fotbollsskolan erbjuds traktens ungdomar sommarjobb
som ledare. I fotbollssektionens styrelse sitter representanter från alla lag, vilket innebär att arbetet och de beslut som tas sker i nära samarbete med verksamheten.
En utmaning föreningen står inför är att få spelare att
stanna kvar i de lite högre åldrarna. Önskvärt vore också

Vi önskar er välkomna till Rasbo och till Rasbo IK!
Styrelsen genom Angelica Berthelsen, ordförande

Rasbo Gymnastikförening
Rasbo Gymnastikförening bildades 1936 och tillhandahåller motion för alla åldrar till ett billigt pris i form av
olika ”gympapass” i Rasbo. Vi har verksamhet som passar alla från tre till 100 års ålder!
Barngymnastiken vänder sig till de allra yngsta, från
tre till sex år. Barnen får springa i hinderbana, leka lekar och träna styrka och smidighet. Barnpassen blir ofta
fullbokade samma dag som platserna släpps. Om vi
hade ﬂer ledare till barnpassen skulle vi kunna ha ﬂer
barngrupper. Hör gärna av er till föreningen om ni vill
vara ledare för barngympan!
På vår Barn-Vuxenträning kan barn som fyllt sju år
följa med en vuxen så att de tillsammans tränar cirkelträning och gör övningar enskilt och tillsammans. Här
är det bara den vuxne som betalar terminsavgift, barnen går gratis. Passet är på onsdagar 17:00 i Hall 2000,
Gåvsta.
För äldre tonåringar, vuxna och seniorer har vi Tabataträning. Det är styrkeövningar som görs i intervaller med
vila emellan. Övningarna är enkla men jobbiga, t.ex. armhävningar, knäböj och plankan. Vi har pass på måndagar
19:00 och onsdagar 17:00 i Hall 2000, Gåvsta.
För seniorer har vi träning i Rasbo motorklubbs lokaler i Gåvsta på onsdags-morgnar 09:00. Passet kallas
för lättgymnastik men pulsen och värmen stiger rejält i
samband med passet.
Föreningen får ekonomiskt kvalitetsbidrag från kommunen eftersom vi följer upprättade policydokument,
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våra ledare har utbildning i Hjärtlungräddning och vi
begär utdrag ur belastningsregistret för barngympaledarna.
Vi vill sträva efter att ﬂer personer deltar på våra pass.
Framför allt på Tabatan och Barn-Vuxenträningen ﬁnns
det fortfarande plats för ﬂer deltagare. Det går bra att
prova på och träna två pass gratis innan terminsavgiften
behöver betalas.
Vi behöver både ﬂer ledare och medlemmar till styrelsen. Så vi hoppas att det ﬁnns personer i bygden som
tycker att Gymnastikföreningen har en bra verksamhet
som ska leva kvar, och därför vill engagera sig som ledare och i styrelsen. Hör gärna av er till föreningen på
rasbogymnastikforening@gmail.com.
Vår hemsida hittar ni på idrottonline.se/RasboGFGymnastik
Christina Bellman,
Ordförande Rasbo Gymnastikförening

som övriga skyttar i landet. Det är ett stort projekt som
vi söker sponsorbidrag för. Vi har från Svenska sportskytteförbundet (SvSF) erhållit bidrag till förnyelse av
banan och med det bidraget införskaffat två elektronikbanor för luftgevär 10 meter. Målet är att under kommande år få fem kompletta banor på LG-10m och tio
banor på Kh-50m.
Vi strävar efter att barn/ungdomar ska få utbildning
så de kan ta ”gröna kortet”, Gevärsskyttekortet, vilket
krävs för att få tävla på SM-nivå från 13 års ålder. Tävlar man inom förbundet och på andra tävlingar i landet
ska Gevärsskyttekortet tas från 15 år tillsammans med
löst tävlingslicens. Aktiva äldre skyttar löser tävlingslicenser om man vill vara ute och tävla.
Välkomna att prova på en sport med krut i!
Rasbo-Vaksala skf
Kontaktperson: Camilla Grydén, camilla.
gryden@gmail.com, 073-6134587

Rasbo-Vaksala Skytteförening

Kilens IF

Föreningen Rasbo-Vaksala skf bildades för två år sedan
genom en sammanslagning av Rasbo skf och Vaksala
skf. Vår förening bedriver skytte med etablerad ungdomsverksamhet på luftgevär (LG) 10 meter, korthåll
(Kh) 50 meter och 6,5 mm på 300 meter. Vår skjutbana
ligger intill Hovgården/Rörken snett emot avfarten till
Grän (för vägbeskrivning ta kontakt med vår klubb).
Under sommarhalvåret skjuter vi korthållsskytte och
6,5 mm skytte. Under vinterhalvåret bedriver vi luftgevärsskytte på tisdagar, onsdagar från 18.00 och torsdagar från 17.30. Vintertid tävlar vi även i fältskytte på
korthåll och 6,5 mm, så vi har en verksamhet som innehåller en hel del utmaningar.
Alla ungdomar utbildas i säker vapenhantering på vapen som de använder. Från sju års ålder får de prova på
luftgevärsskytte och korthållsskyttet låter vi dem prova
på när de klarat utbildningen på luftgevärsskytte. Våra
duktiga ledare ser snart om ert barn/ungdom behöver
något år till på sig att ”växa in i geväret” som vi säger,
då gevären kan upplevas som stora för de yngre barnen/
ungdomarna.
Föreningen tränar och tävlar på förenings-, krets-,
förbunds- och landslagsnivå. Bland våra mest meriterade skyttar hittar vi seniorerna Peter U Larsson och Per
Sandberg som har tävlat i landslaget för Sverige. Per är
även nybliven Europamästare i lag på 300 meter, där laget sköt nytt världsrekord. Junioren William Grydén har
tävlat vid världscupstävlingar i Tyskland och Kroatien,
samt även haft landslagsuppdrag inom Youth League.
Under de senaste åren har vi haft juniorer vid skyttegymnasiet i Strömsund. I samband med detta har William Grydén, Mikael Lundell och Fredrik Larsson haft
möjligheten att tävla i Holland. Föreningen jobbar aktivt för att hjälpa fram ﬂera av våra duktiga skyttar till
nya framgångar.
Vår satsning under kommande år är att modernisera
skjutbanan, vilket bl.a. innebär att införskaffa elektronik så att våra skyttar kan konkurrera på samma villkor

Föreningen bedriver sin verksamhet mestadels i och omkring Rasbokils Bygdegård. Vår grundtanke är att skapa
aktiviteter för barn och unga i bygden. Vi vill inspirera
till fysisk aktivitet och att vara ett komplement till andra föreningar i vår närhet. Det stående programmet är
sedan några år bordtennis, fotbollsskoj samt Barnens
Vasalopp på skidor. Dessutom står vi bakom arrangemanget kring dragkampen under midsommardagen.
Höst, vinter och vår anordnas bordtennisträning i
bygdegården, där vi har tillgång till fem bord. Träningen riktar sig till barn och ungdomar mellan sju och 15
år, måndagar klockan 18 är tiden som gäller för tillfället. Även äldre är välkomna till vuxenträning, kontakta
oss om du är intresserad. Vi deltar inte i något seriespel
men däremot i enstaka tävlingar runt omkring i Uppland. Kom gärna och prova på!
Fotbollsskoj har vi genomfört i många år under fyra
dagar i juni för barn i åldern tre till åtta år. Deltagarantalet brukar ligga mellan 20 och 25 stycken. Lek med
boll är vår tanke och att kanske vara en språngbräda till
Rasbo IK:s fotbollsverksamhet.
När snötillgången är god drar vi upp skidspår i Tibble
och anordnar Barnens Vasalopp i början av februari.
2019 var det tyvärr inte många som deltog så vi hoppas
på att ﬂer vill vara med nu till vintern.
Som alla föreningar behöver vi personer som på olika
sätt vill hjälpa till med den verksamhet vi bedriver. Vi
tar tacksamt emot förslag på hur vi kan utveckla verksamheten. Det behövs även nya friska krafter i vår styrelse. Nästa årsmöte sker i april, så hör av er innan dess
om ni är sugna på att göra en insats för vår bygd och
våra barn.
Föreningen nås via mail på kilensif@gmail.com, vi
ﬁnns även på Facebook i vår grupp ”KILENS IF”.
Håkan Sahlin
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Information
från RiS styrelse

CVL plåtslageri –
en ung företagare i Rasbobygden

Spångakorset, väg 288
Under många år har den otrygga traﬁkmiljön med höga
hastigheter vid Spångakorset (avfart mot Tuna) påtalats
från boende utmed vägen och även uppmärksammats
av många inom Rasbo i Samverkan. Pensionärsföreningen SPF seniorerna i Södra Oland har under hösten
också uppvaktat RiS med en skrivelse. På uppdrag av
styrelsen har ett dokument med begäran om hastighetsbegränsning vid avfarten tillställts Länsstyrelsen i Uppsala län.
Bristande vägunderhåll
Till Traﬁkverket har Rasbo i Samverkan sänt en skrivelse med synpunkter på vägunderhållet för de mindre
vägarna runt om i Rasbobygden. Statusen på vägarna
har ifrågasatts då ojämnheter i vägbanan, oreparerade
tjälskador och kvarliggande lösgrus efter reparationer
av ”småhål” skapar stora problem för alla sorters fordon, såväl traktorer som större och mindre last- och
personbilar. Vi har efterfrågat information om aktuell
planering, rörande bl.a. kantslåtter och eventuella beläggningsarbeten samt besiktningsintervall.

Rasbo i Samverkan vill gärna uppmärksamma företagsamhet i Rasbobygden. Det gamla cementgjuteriet
i Stavby har blivit hemvist för ett par nya företag och
för att ta reda på mer gjorde Ristaren ett besök i slutet
av september. Vi ﬁck en visning och ett trevligt samtal
med Carl Viktor Ljungberg (CVL) som hade planer på
att starta en egen ﬁrma redan när han gick i skolan. Efter
ett antal anställningar blev det av att starta eget i maj
2017.
Viktor och hans vän Tomas Sjöberg startade varsitt
företag och hyrde tillfälligt in sig i en lokal i Skyttorp.
Efter en arbetsdag på ett matställe i Skyttorp såg de en
annons att cementgjuteriet i Stavby var till salu. I augusti 2018 slog de till och startade sin verksamhet i de
”nygamla” lokalerna. Tomas Sjöberg äger fastigheten
men har ﬂyttat upp till Leksand. Båda företagen står på
skylten men den som ringer Sjöbergs plåtslageri upptäcker att det är CVL plåtslageri som svarar.
Vid besöket ﬁck vi en visning av olika maskiner och
deras funktion. Bland annat visade Viktor en maskin
som viker plåt på många olika sätt. Man ritar in på maskinens dator vilka vinklar man ska ha och efter
ett antal pedaltryckningar så är plåten klar.
Viktor gillar att göra lite av varje
så han tar gärna olika jobb, inte bara
takplåtsarbete utan även snickerier
och altaner bland annat. Han tillverkar
även kjolar och verktygslådor för lastbilar men har också tankar på att köpa en
vattenskärare för att tillverka olika ﬁgurer, allt för att kunna bredda sitt utbud.

När vi fått svar på dessa framställningar kommer informationen att läggas ut på RiS hemsida, www.rasbo.org.
ANN - CHARLOTTE BJÖRKLUND
SAMMANKALLANDE RIS

Äntligen har den kommit,

boken om Rasbos historia!
I sin nya bok ”Från forntid till nutid i Rasbo” visar
Lars-Erik Karlsson verkligen vilken känsla han har för
hembygden. Här får vi följa historien från de första bosättarna i området till dagens samhälle. Det är spännande att få upptäcka vad som hänt och följa de spår som
fortfarande kan ses i bygden. Boken beskriver utvecklingen och förändringen inom kyrkan, skolan, socknen,
rättsskipningen, jordbruket, hantverket och industrierna. Även de personer och föreningar som skapade det
Rasbo vi har i dag, ﬁnns beskrivna i boken.
Boken är en omfattande sammanställning av
många års forskning, egna upptäckter och rön
samt intervjuer med ortsbor under en lång följd
av år och ﬁnns till försäljning genom Rasbo
Hembygdsgille.
Intresserade kan kontakta
Lars-Erik Karlsson, lekkarby@gmail.com,
telefon 018–36 80 05, 0708–29 12 31 eller
Manda Björling
manda.bjorling@rasbohembygdsgille.se,
telefon 0704–393765.

TEXT OCH FOTO : ROINE THUNBERG

MANDA BJÖRLING
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Kallelse till
extra stämma i RiS

Rasbokils Hembygdsförening
Upplev gammaldags Julstämning
I Hembygdsgården Kölinge Rasbokil
Lördag 7 december kl 18

Rasbo i Samverkan kallar härmed till extra stämma för
att behandla förslag till stadgeändringar.
Tid: Onsdagen den 20 november klockan 19.00.
Plats: Rasbo församlingshem.

JULTALLRIK
Julskinka, köttbullar, rödbetssallad, pressylta, rostbiff, potatissallad, två sorters sill, potatis, ägghalva m
räkor, lax och julost
Pris 150:-/person (barn 75:-)
Bröd, dryck, kaffe med kaka och äkta julglögg
ingår i priset.

Förslaget till stadgeändringar kommer att läggas ut på RiS
hemsida www.rasbo.org i stadgeenlig tid inför stämman.
Välkomna!
Ann-Charlotte Björklund
Sammankallande RiS

Välkomna
Du måste förbeställa senast 2 december.
Ring och boka hos Alice Helén 35 13 46,
Susanne Markopoulou 072-209 87 99 eller
e-post majlis.lundblad1@gmail.com.

Rasbo Hembygdsgille behöver
hjälp! Vill du dra ditt strå

Första Advent i Rasbokils Kyrka och
Klockarbol

till stacken?

Rasbokils Centerkvinnor inbjuder till Adventskaffe
och glögg i Klockarbol direkt efter
adventsgudstjänsten kl 9.30.
Som traditionen nu varit de senaste åren har vi vår
julmarknad direkt i samband med adventskaffet.
Egengjorda granbockar, dörrkransar, hembakat,
dekorerade ljus, lotterier mm ﬁnns att inhandla.

Vår plats på jorden – Rasbo med omnejd – har funnits
i många hundra år och kommer förhoppningsvis att ﬁnnas länge än. Vi människor ﬁnns inte kvar lika länge.
Men vi delar ju den här platsen med de som har gått före
oss. Av respekt för kommande släktled är det viktigt att
vi vårdar kulturarvet och att vi för vidare de kunskaper
vi har om historien. Annars är allt snart glömt och borta
för evigt. Detta är ett stort ansvar som vi i Rasbo hembygdsgille tar på största allvar.
Hembygdsgillet bedriver en omfattande verksamhet
inom kulturområdet. Allt från utﬂykter och föredrag, årliga aktiviteter som midsommarﬁrande, hembygdsdag
och nationaldagsﬁrande, till utgivning av böcker. Och
det ﬁnns många idéer att förverkliga i framtiden!
Verksamheten bedrivs genom frivilliga insatser. Vi
vill gärna att nyinﬂyttade engagerar sig, blir delaktiga i
bygden och en del av det framtida kulturarvet. Genom
att bidra till gillets verksamhet får du nya vänner och
tillgång till Gammelgården som hör till oss alla. Det är
roligt, givande och inte särskilt betungande. Inga speciella kunskaper krävs, alla gör vad de är bra på.
Vill du vara med och vårda det förﬂutna för framtiden? Kontakta Manda Björling, 0704-393765 eller
manda.bjorling@rasbohembygdsgille.se, eller någon
annan i hembygdsgillets styrelse. Mer information hittar du på www.rasbohembygdsgille.se.
Vi blir väldigt glada om du hör av dig!

Varmt välkomna
Rasbokils Centerkvinnor

Datakurser

Vill du bli aktivare i ditt datoranvändande?
E-post, Surfa, Bank och Betaltjänster, Datasäkerhet,
Digitalfoto, Sociala medier, Lyssna på poddar,
Facebook, Instagram, Interna grupper, Skype,
FaceTime, E-handla mm.
Rasbo i Samverkan kan nu erbjuda datakurser inom
detta område för endast 100 kr per deltagare.
Beräknade antal gånger är 4x2 timmar.
Är du intresserad så anmäl dig till:
Gunilla Zetterling 070 2821260 eller
gunilla.zetterling@gmail.com
Tid och plats:
Stavby bygdegård, starttid ungefär i mitten av november beroende på antal anmälda. Annan lokal kan bli
aktuell beroende på anmälningar och internetuppkoppling. Lärare: Tomas Persson.
OBS! Ta med egen utrustning
(dator, surfplatta och smart telefon).

Nästa nummer utkommer 19–20 december med manusstopp 1 december.
Ansv.utg. Ann-Charlotte Björklund, lotta.bjorklund@telia.com
Redaktör Martin Öjes, ristaren@rasbo.org
Redigering/layout: Mia Rosendahl, mia.r@telia.com
Bli medlem i RiS: 50 kr per person till PG 195883-4. OBS! Ange namn, telefon!
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