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Minnen från Tensta hage
av Bibbi Ask
”På den gamla goda tiden” (säg någon gång vid mitten av 1940-talet då
TV:n och bilen inte var var mans egendom) var det ofta en helt annan
granngemenskap än vad vi är vana vid idag. Man kände varandra. Man
umgicks. Hjälpte varandra. Hade fester och upptåg med jämna mellanrum.
Både gamla och unga. Grannskapet var på de flesta platser i landet rätt väl
definierat och de som bodde inom gränserna var ”vi” och de utanför var
”dom andra”. Bland ungarna i trakten var vi-och-dom-förhållandena
glasklara. Vi höll ihop. Dom andra betraktade man med en varierande grad
av misstro, rädsla, eller avundsjuka. I alla fall var dom inte som vi.

Jag växte upp i ett utpräglat grannskap av denna typ, Tensta hage. Min
morfar, Edvard Jonsson, flyttade in från Norrköping och byggde det första
huset i området 1908. Han döpte huset till Estersborg efter mormor.
Adressen blev därvid helt enkelt Villa Estersborg, Spånga. Det var innan
gatorna fick namn. Min mamma Siri gifte sig med pappa Rudolf Ask och
de tog över den andra våningen som sin. Många av husen byggdes för två
familjer. Där växte jag upp med min bror Leif. En lycklig barndom och
ungdomstid. Vi hade inte mycket men saknade ingenting.

Granngemenskapen var en naturlig konsekvens av det enkla faktum att
man bodde nära varandra och att man för huvuddelen av det sociala
umgänget var hänvisad till dem som bodde närmast. Arbetsdagarna var
långa, även på lördagar gick de flesta till jobbet. Att ha en bil var ett
undantag, vännerna var de som bodde runt omkring. De enda man hade
kontakt med utanför grannskapet var släktingar och en och annan
ungdomsvän eller arbetskamrat. Få hade sommarställen och under de korta
semesterveckorna blev det flesta hemma runt stugan och donade med hus
och trädgårdar med enstaka avbrott för en cykeltur till badstranden eller
kanske en utflykt till Stan och Skansen (om man bodde nära Stockholm).
Det ska förstås inte undanhållas att närheten och det faktum att alla visste
allt om alla också innebar att det var svårt att gömma sig. Man kunde inte
komma undan granskningen och intrånget i privatlivet. Det flesta tog det
nog som naturligt. Det var inget speciellt med det. Man var kamrater och
kom och gick i varandras hem. Ungarna sprang mellan husen som i en
storfamilj. Det var inte praxis att låsa dörrar och man knackade på och klev
in utan att vänta på att bli insläppt. Särskilt gällde detta hemmafruarna. De
var ju i högsta grad hänvisade och beroende av varandra. Dock, den som
hade kommit på kant med någon i grannskapet hade svårt att värja sig och
skvallret kunde vara påfrestande.

Musiken leder tåget mot midsommarstången i Gläntan i skogen. Vi går
längs vad i kallade Trebackarlånggatan, senare omdöpt till Tensta
Hagväg och därefter till Kårebacken.

3

4

Tensta hage hade tydliga gränser. På senare år har de luckrats upp lite. Mot
norr stod Järvafältets skog och gränslinjen markerades med gul-blå rand på
stora tallar. I ett av dessa bastanta träd hade vi en gunga. Det gjordes
väldigt klart för alla barn att man inte fick passera den linjen och gå in på

Järvafältet. Det var militärt område och under kriget var det ständiga
övningar mot onde fi. Efter kriget blev det litet lugnare och vi dristade oss
in i skogen både vinter och sommar. Tensta skidbacke blev en tilldragelse
för hela Spånga (som är värd en egen historia). Men länge efter kunde man
hitta patronhylsor och tomma granater, t.o.m. obriserade granater hittades
då och då till allmän förskräckelse. Men vad jag vet hände aldrig någon
olycka.

Tensta hagväg, drogs in från Spånga kyrkväg mellan Skogshyddan och
Solhöjden.
För att få en genväg på vandringen till och från kyrkan kunde man snedda
igenom Skogshyddan men man gjorde det inte gärna och aldrig ensam. Det
fanns en viss obestämd misstänksamhet, respekt och barnsliga
motsättningar mellan oss och dom. Det var därför spännande de gånger
man tog genvägen.
Tensta hage kom att bestå av 36 hus. De flesta av dem låg på ömse sidor
om den raka huvudgatan som vi kallade Tre backar långgatan. Den var
(och är) som en berg-och-dalbana.
Jag kommer ihåg och har antecknat namnen på alla som bodde där i slutet
på 1940-talet och långt efter. Rörligheten var inte så stor bland
egnahemsfamiljerna. Gemenskapskänslan blev stark. Det blev ett gäng
som höll ihop. Både bland de vuxna och alldeles särskilt bland barnen.
Livslång vänskap grundades under dessa år.

Flickorna drar minsta barnet i den blomsterklädda skrindan.

Tomterna var stora och på de allra flesta odlades potatis och grönsaker.
Fruktträd planterades och frukten togs tillvara. Många hade höns och
kaniner. En del hyrde för en billig penning en jordplätt nedanför backen på
gärdet mot järnvägen och odlade ytterligare godsaker som ett tillskott till
familjens behov. Av naturliga skäl var självhushållningen som mest
utbredd under krigsåren och åren efter då ransoneringskorten sällan räckte
till, varken för originalvarorna eller ersättningsprodukterna. Mamma
klarade inte av att slakta och tillreda kaniner men goda grannar räckte en
hand. Skinnen sparades och syddes till olika klädesplagg.

Mot söder låg järnvägen och utgjorde en lika solklar gräns. Där fanns det
en järnvägsövergång som också utgjorde infarten till Tensta hage. Mot
väster öppnade sig fälten mot Vadets gård. (I ett tidigt skede kallades det
som blev Tensta hage för Vadets hage. Jag har ett vykort från 1909 med
adressen Wadets Hage, Spånga, och det kom fram). I öster låg dels
Solhöjden, dels det lilla området Skogshyddan som i sin tur gränsade mot
radiomasterna. Långt senare stängdes järnvägsövergången och en ny väg,

De starkaste minnena handlar om midsommarfirandet som var årets
höjdpunkt, inte bara för Tensta hage-borna, men också för de flesta i både
Skogshyddan och Solhöjden. Då var alla små krigsyxor nergrävda och
man firade tillsammans på gläntan i skogen där de tre områdena möttes.
Men det var vi från Tensta hage som arrangerade och var drivande bakom
festligheterna. Folket från Skogshyddan samlade sig i kanten av ängen och
stod och tittade på och tvekade innan de kom fram och hjälpte till.
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Dagarna innan midsommarafton drog en grupp pappor ut och slog det
höga försommargräset med lie. Barnen plockade blommor i mängder,
blåklint, prästkragar och olika gula blommor att pryda midsommarstången
med. Ormbunkar, fräken, björksly och annat grönt samlades i stora
knippen. Allt kördes hem på skottkärra för att förvaras i byttor och hinkar.
Pappa gjorde tre stora kransar, en för var ände på korset och en i mitten på
stången, hans egen design.

Småflickorna är typiskt klädda i sommarklänningar med förkläden och
kransar i håret.

gitarr. Tant Anna Karins son Arnold spelade dragspel. Man satte kurs mot
vårat Gläntan (inte att förväxla med Gläntans idrottsplats) och utanför
varje hus väntade alla i familjen och när midsommartåget passerade anslöt
man sig i kön. Så växte paraden tills alla i Tensta hage tågade tillsammans
för att börja festligheterna. Det var årets händelse.
Vi firade i två dagar, både midsommarafton och midsommardagen. Ingen
av de traditionella danslekarna glömdes bort. Alla var med runt stången.
Sedan följde barntävlingar av gammalt gott märke, säckkapplöpning,
löpning med en potatis i en sked, säcklöpning, äta äpple ur en balja vatten
med händerna på ryggen etc. Mycket skratt och priser till alla som var
med. De gamla var också med i festligheterna, även om de inte rörde sig så
mycket. De satt på bänkar och slog efter myggen med björkris.
Tant Elly (Hedlund) hade beställt läskedrycker från Wårby. Alla backarna
hade förvarats i hennes källare. Nu kom de fram och delades ut. En läsk
för dåtidens barn var en höjdpunkt, en lika uppskattad som ovanlig
festdryck. En del busungar tog till tricket att köra hål i kapsylen med
spetsen på sina skärpspännen och sedan hålla för hålet och skaka flaskan
våldsamt. Saftkobbeln blev en champagneflaska med inbyggd dusch. De
förstörde min nya fina klänning och det var inte roligt. Jag hade inte svårt
att hålla mig för skratt när de andra vek sig i skrattsalvor. Tant Ebba
(Eriksson) hade under lång tid övat med barnen. Nu fick vi uppträda. Vi
sjöng och spelade teater. Stycket hette Examen i Ruskaby skola. Innehållet
var en skolklass med busande ungar. Den var populär och gick i repris
flera år, delvis med ny besättning när de äldsta föll för åldersstrecket och
yngre fick ta över. Det var en utomhusföreställning. De vuxna hade riggat
en ridå och gräset bakom var scen. Vi klädde om i buskarna.

Klockan 12.00 på midsommarafton samlades man för att klä och resa den
blommande midsommarstången. När stången stod hög och fast i marken
gjorde man ett avbrott. Man gick hem och tog middagspaus och klädde om
från arbetskläder till midsommarfint. Klockan 16.00 exakt startade
midsommartåget längst bort vid sista stugan på Tre backar långgatan.
Minsta barnen placerades i en dragkärra, musiken spelade upp. Bröderna
Jonsson stod för musiken, Tore fiol, Torsten och Karl-Erik med varsin

Festligheterna fortsatte till sent på kvällen. Folk gick hem emellan varven
och åt en bit och kom tillbaka. Morfar Edvard läste dikter och sjöng
kupletter. Han var en duktig diktarsmed och anlitades i många
sammanhang där välrimmade verser uppskattades. Mycket av vad han
skrev publicerades.
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De äldre tonåringarna och de som var något äldre dröjde kvar till sist och
avslutade med en dans borti i vägen som på Frödings tid, men denna gång
vid korsvägen i Tensta hage. De som fick vara uppe hela natten drog sedan
ut över gärden och ängar med förning i bagaget för en pick-nick i det
gröna ända bort på Hästa klack i Barkarby. På toppen av berget fanns
fundamentet till en luftvärnskanon som bildade ett stort uterum. Där
inväntade vi solens uppgång på årets kortaste dag (även om almanackan
och verkligheten, då som nu, inte alltid var överens). Midsommarnatten
kunde väl innehålla en och annan romans. Alla flickorna plockade sju
sorters blommor och lade under huvudkudden när de sent om sidor kom
hem.

Festligheterna och upptågen fortsatte på midsommardagen efter att alla
sovit ut. Mest uppskattat var nog fotbollsmatcherna. Papporna spelade mot
sönerna. Det var på blodigt allvar och ingen fick någon gratisvinst.
Däremot tog man det från den humoristiska sidan när männen spelade mot
kvinnorna. (Vi sade nog gubbarna mot tanterna). Ni kan tänka er själva hur
den matchen gestaltade sig. Gubbarna var nämligen utklädda till tanter och
tanterna till gubbar. Det dröjde inte länge förrän gubbarnas lösbröst
guppade på alla andra ställen än det var menat och damernas mustascher
satt snett och vint i ansiktet. Vem som vann blev aldrig klarlagt. Men
skojigt var det.
Festen avslutades, båda kvällarna, med att midsommartåget under musik
vände åter och gick tillbaka samma väg det kommit. När man nu passerade
grinden till en fastighet klev de som hörde hemma där av tåget. De
avtackades med en sång som löd:
Du gamle friskus vad vore livet om du ej hade ett glatt humör, HEJ.
Och hur du stretar är det givet att du skall leva till dess du dör, HEJ.
Till slut, efter många omsjungningar av friskusvisan, hade man kommit till
vägs ände och då fanns i princip bara musikerna kvar. Midsommarfesten
var över.
Vintertid hade vi annat kul för oss, men det tar vi en annan gång.
Jag minns det som en fin barndom, en fin tid och Tensta hage som en fin
plats att växa upp i.

Samtliga foton (även omslagsbilden) hämtade ur Bibbi Asks fotoalbum.
Härligt utklädda fotbollsspelare inför matchen mellan damerna och
herrarna.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
Rådet för Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille avger härmed sin
verksamhetsberättelse för året 2009.
RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Ålderman
Stadman
Skriftvårdare
Kassavårdare
Arkivarie
Bisittare

Ersättare

Granskningsmän
Ersättare
Valberedning

Krister Nordin
Carin Ljung
Anita Pettersson
Leif Lennbom
Håkan Ljung
Bibbi Ask
Stig Eriksson
Siv Gustafsson
Anders Hägg
Henry Aspeqvist
Björn Thörnqvist

Utgående mandattid
2010
2011
2010
2011
2011
2010
2011
2010
2010
2010 (mandattid ett år)
2010 (mandattid ett år)

Barbro Nyberg
Maj Britt Reiner
Britt Lundborg

2010 (mandattid ett år)
2010 (mandattid ett år)
2010 (mandattid ett år)

Nils Sundin, sammankallande
Barbro Andersson
Kerstin Åslund

Redaktionskommitté för Spånga Bygden
Carin Ljung
Leif Lennbom
Krister Nordin
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SAMMANTRÄDEN
Rådet har hållit elva protokollförda sammanträden under 2009 vid
följande tillfällen: 13 januari, 9 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 8 juni, 10
augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november och 7 december.
Ytterligare samråd har skett per telefon vid aktuella angelägenheter.
ÅRSSTÄMMA
Årsstämman hölls den 21 mars i Spånga Församlingshus.
Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2010, 120 kr för
ordinarie medlem och 20 kr för familjemedlem.
Dragspelsduon Affe och Erik välkomnade oss med gamla fina
dragspelstoner. Från Skebobruk kom Hans Hammarfors och berättade om
bruket samt välkomnade Gillet till Skebobruk på vårens bussresa. Hans
Hammarfors har vuxit upp i Spånga och tyckte det var trevligt att Gillet
nu gör en vårresa till Skebo där han bor idag. Dragspelets toner, som
avslutade stämman, var så sprittande i benen att flera tog sig en svängom.
ÖVRIGA SAMMANKOMSTER OCH ARRANGEMANG
31 mar.
På Spånga Folkan visade Leif Lennbom Spångafilmerna från
Gillets arkiv.
4 maj.
Bussutflykt till Skebobruk och Edsbro.
7 maj
På Nälsta gård berättade Stig Eriksson och Krister Nordin om
Nälstaområdets historia för Spånga Socialdemokrater, som
firade 100-årsjubileum.
10 maj
Öppet hus. Klas Anders Öhlin, som bor i Nälsta, berättade
om vad han genom forskning vet om områdets historia.
14 maj
Råcksta gård besöktes och vi fick en mycket intressant
historia om denna flera hundra år gamla gård. Gården för en
oviss framtid genom de nya byggplanerna för området.
24 maj
Vandring genom Sundby ledd av agronom Henry Sundeby,
uppvuxen på Sundby gård.
30 aug
Växtbytardag och loppis på Nälsta gård.
13 sep
Öppet hus på Nälsta gård med bildvisning av Björn
Thörnqvist och Leif Lennbom.
27 sep
Stig Eriksson ledde en vandring till bronsåldersgravarna i
Nälsta.
12

4 okt

20 okt
25 okt

3 nov
15 nov
22 nov
8 dec

13 dec

Vandring i Bromstens gamla stationsområde. Anita
Pettersson berättade om vad som fanns och hände i området
från 1899 till 1970-talet. Trots regn och rusk kom ett stort
antal åhörare.
Besök på Bolindermuseet i Kallhäll. Museet grundare Kåre
Andersson berättade om företagets intressanta historia.
Öppet hus. Nils Hedlund - känd Spångaprofil – berättade om
sitt företag Hedlunds motor och visade motorcykelhistoriska
bilder och filmer. Intresset var så stort att besökarna fick
delas upp i två grupper.
Visningen av 1970-talslägenheten i Tensta fick ställas in på
grund av för få anmälningar.
Ny visning av Spångafilmerna på Spånga Folkan.
Öppet hus. Dragspelsunderhållning av Åke Hägglund.
Hos Blå Band (Erikshjälpen) visade Anita Pettersson
fotografier samt berättade om byggnader och företag i
området runt järnvägen och Spångabron samt norra Bromsten
på 1900-talets första hälft och vad som kommer att ske när
industriområdet skall bebyggas.
Öppet hus. Luciadagen firades med glögg och pepparkakor
samt underhållning av Tensta Hages barnbarn.

Gillet har också på olika sätt spridit kunskap om gamla Spånga.
Därutöver har rådsmedlemmar vid enskilda kontakter i samhället kunnat
besvara frågor och berätta om tidigare skeenden i Spånga.
NÄLSTA GÅRD
Nälsta gård har haft ”öppet hus” 20 gånger (andra och fjärde söndagen
varje månad utom under sommarmånaderna) med glädjande höga
besökssiffror.
Rådsledamöter och frivilliga har alternerat som värdar då de visat gården,
serverat kaffe samt sålt äldre lokala kartor och Gillets litteraturutgåvor.
Nälsta gård har dessutom vid 10 tillfällen varit uthyrd till externa
organisationers styrelsesammanträden, samkväm etc. Utöver detta har
Kulturskolan Stockholm hyrt gården för pianoundervisning en
eftermiddag i veckan; totalt 35 gånger.
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Redaktionskommittén har sett till att Gillets medlemstidning kommit ut
med 4 nummer (108-111) under året. Tidningen innehåller
bygdehistoriska artiklar, Gillets program, föreningsmeddelanden,
minnesskildringar med mera. Ett nummer per år utgörs av
medlemsmatrikeln.
Förutom till Gillets medlemmar sänds tidningen även till skolor, Kungl.
Biblioteket och bibliotek i närområdet, en del allmänna institutioner samt
utväxlas med närliggande hembygdsföreningars medlemstidningar.
GILLETS HEMSIDA
Carin Ljung har kontinuerligt uppdaterat hemsidan.
GILLETS BOKSAMLING
Gillet förfogar över en boksamling innehållande ett flertal historiska och
vetenskapliga böcker om hela landet, men med tyngdpunkt på våra
närliggande trakter, bl a årsböcker om Uppland och Stockholm.
Samlingen, vilken förvaras på Nälsta gård, kompletteras fortlöpande
genom nya inköp och gåvor. Personer intresserade av samlingen kan ta
del därav efter förfrågan hos arkivarien eller annan rådsledamot.
GILLETS UTGÅVOR
Gillets egna utgåvor tillhandahålls i Nälsta gård och vid Gillets
sammankomster i Spånga Församlingshus. Exempel på utgåvor är
”Spånga och Järfälla Sockenstämmoprotokoll” i fyra delar (del 2 och 3 i
en volym och del 4 består av två volymer) Spånga Bygden och
kartkopior över samhällena i Spånga under tidigare skeden.
Dessutom tillhandahåller Gillet ”Spångasmycket” och ”Spångaslipsklämman”, kopior gjorda i silver efter föremål från järnåldern funna
vid utgrävningarna i Tensta.
SAMARBETE MED SPÅNGA FÖRETAGAREFÖRENING
Gillet har tillhandahållit 27 fotografier med Spångamotiv till den av
Spånga Företagareförening utgivna Spångakalendern 2010.
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KONTAKTUTBYTE OCH SAMVERKAN
Samverkan med hembygdsföreningarna i omgivningarna sker bl a genom
utbyte av medlemstidningar och andra publikationer samt kallelser till
arrangemang och gemensamma aktiviteter.
REPRESENTATION
Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille tillhör följande föreningar:
Sveriges Hembygdsförbund
Stockholms läns Hembygdsförbund
Samfundet S:t Erik
Bibliotekets vänner i Spånga
Spånga Medborgarhusförening
Spånga-Tensta Kulturkommitté
Gillet har haft representanter vid de flesta av ovan nämnda
organisationers årsmöten och arrangemang.

GÅVOR
Gåvor till Gillet har skänkts från flera medlemmar, gåvor för vilka vi
härmed framför vårt varma tack. Gillets lösöre finns förtecknat i
arkivpärmar, vilka fortlöpande kompletteras.
ETT STORT TACK
Framför härmed till alla dem, inom och utom Gillet, som på olika sätt
stött vår verksamhet under året. Till sist vill vi tacka Gillets medlemmar
för den uppskattning som på olika sätt visats oss i vårt arbete under
verksamhetsåret 2009.
Spånga i februari 2010

RÅDET I SPÅNGA FORNMINNES- OCH HEMBYGDSGILLE

GILLETS MEDLEMSANTAL

31/12 2008
Nya medlemmar
Avförda
medlemmar varav
-avlidna
-egen begäran
-uteslutna
31/12 2009

GILLETS EKONOMI
Årets resultat visar ett överskott på kr. 374:00. En detaljerad redovisning
för Gillets ekonomi finns i vidstående resultat- och balansräkning.

Ordinarie
medlemmar
322
20

Familjemedlemmar
132
14

-7
-6
-7
322

-5
-5
-1
135

Ständiga
medlemmar Totalt
16
470
34

-2

14

-14
-11
-8
471

ÅRSAVGIFTEN
Årsavgiften för 2009 var 120 kronor för helbetalande och 20 kronor för
familjemedlemmar. Ständigt medlemskap kan numera inte tecknas.
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Resultaträkning
2009

2008

40 640,00
4 460,00
1 000,00
0,00
200,00
30 057,50
9 000,00
21 540,00
1 726,40

108 623,90

41 960,00
3 270,00
19 000,00
0,00
352,00
20 480,00
10 200,00
17 638,56
10 867,08

108 249,60

7 235,00
15 052,00
15 021,70
10 307,50
33 672,56
432,00
21 145,00
1.218,00
850,00
9 890,70
0,00

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgilles

Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning litteratur/film
Försäljning smycken
Bidrag
Gåvor
Möten och samkväm
Hyror Nälsta gård
Deltagarintäkter
Räntor

ÅRSSTÄMMA
123 767,44

Söndagen den 21 mars 2009 kl. 14.00

Kostnader
Avgift till medlemsorganisationer
Inköp smycken
Spånga Bygden
Porto
Omkostnader
Nälsta gård: tomträttsavgäld
Nälsta gård: el och vatten
Nälsta gård: reparationer
Nälsta gård: försäkring
Nälsta gård: övrigt
Avsatt till reserv

7 115,00
3 586,50
21 150,40
11 687,50
36 282,50
444,00
23 757,00
723,00
850,00
2 654,00
0,00

Årets resultat

374,00

i Spånga Folkan
Förutom årsstämmoförhandlingar finns följande på
programmet:
114 824,46

8 943,18

En uppvisning av Spånga Folkdansgille.
Gösta ”Filmas” Engström berättar.

Balansräkning
2009-12-31

2008-12-31

Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank
Förutbetalda kostnader
Fordringar

1 934,50
18 290,70
321 267,28
1 636,00
0,00

3 691,00
11 735,60
325 252,88
675,00
5.000,00

343 128,48

356 354,48

1 100,00
27 820,00
40 000,00
70 000,00
9 000,00
3 887,44
190 947,04
374,004

14 860,00
27 840,00
40 000,00
70 000,00
9 000,00
3 887,44
182 003,86
8 943,18

343 128,48

356 354,48

Kaffe med dopp serveras
Tag med detta nummer av SpångaBygden,
som innehåller verksamhetsberättelsen!

Skulder och eget kapital
Diverse skulder
Förskottsbetalda medlemsavgifter
Fond: E Forseman
Fond: A & E Poucette
Fond: Sockenstämmoprotokoll
Fond: Jubileum
Balanserade resultat
Årets resultat

17

Hjärtligt välkomna!

18

Välkomna
till
Nälsta Gård

Nya medlemmar
Arne Andersson, Bålsta
Amalia Berglöf, Spånga
Suzanne Dobert, Spånga
Eva och Stig Dunvall, Spånga

Vi har Öppet Hus med kaffeservering
kl. 13 - 16
28 februari

Eva och Hans Eriksson, Spånga
Lena Gustafsson, Vällingby
Gulli och Nils Holmqvist, Gnesta
Helge Jonasson, Spånga

14 mars
Nils Lagerquist, Spånga

28 mars

Margareta och Rune Larsson, Järfälla

11 april

Agneta och Tommy Matsson, Sundbyberg

25 april

Ann-Marie och Bengt Werner, Spånga

9 maj

Välkomna!

23 maj
13 juni
Medlemsavgiften: Kr 120:-, familjemedlemmar kr 20:19
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