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Robert Blomberg och Lars Andersson
(SMK Trollhättan och Dals MK) i en
Volvo 940, sidan 13.

Äventyr i Gunnarskog, sidan 18

Britt Persson, mentor, Susanne
Johansson, mentor,  och Carin
Gannholt (rektor), sidan 6.

Ronny Olsson, ny ordförande i
Gunnarskogs Bygdelag, sidan 19.
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Ny ordförande i Gunnarskogs Bygdelag
Jag lämnar över ordförandeklubban till nya

krafter vid Bygdelagets årsmöte. Jag har haft
uppdraget som ordförande i inte fullt fem år och
känner att tiden är inne att lämna över ansvaret.

I arbetet för bygdens bästa finns många
spännande utmaningar och Bygdelaget är en bra
plattform för att fånga angelägna frågeställningar i
bygden, ta initiativ och leda bygdeutvecklings-
arbetet.

Vad har då bygdelaget åstadkommit under de
här åren? Det jag är mest nöjd med är att
Gunnarskogs-fonden är etablerad och fungerar
som tändvätska åt entreprenörskap i bygden.
Likaså är jag mycket nöjd med att Bygdelaget
kunnat arrendera ut verksamheter vid Larstomta
och Korstjärn till privat aktör. Detta är i mitt tycke
två ideala lösningar där Bygdelaget agerar
beställare och inte utförare. Föreningens
huvuduppgift är att underlätta och stödja
entreprenörskap och inte att påta sig uppgifter,
som någon annan kan göra bättre.

Mycken möda har gått åt till att försvara de
servicefunktioner som finns i bygden. Min
förhoppning för framtiden är att styrelsen får större
arbetsro härvidlag och kan ägna sig åt offensiv
bygdeutveckling i stället för åt försvars-
ansträngningar. Även om befolkningsminskningen i
Gunnarskog stannat av de senaste åren väntar vi
fortfarande på den där riktiga inflyttningsboomen
och babyboomen.

I och med min avgång ber jag att få önska
den nye ordföranden Ronny Olsson, lycka till i
arbetet med att företräda bygdelaget och leda
dess verksamhet.

Tack för mig.

Willy Ekmark

Nästa manusstopp 15 maj
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– Service med garanti–
TV, stereo o hemelektronik

parabol o antenn

Lars-Erik Persson
Fallängsvägen 39

67151 Arvika
Tfn. 0570-71 14 70

Mobil: 070-650 99 29

Evenemang m.m.

Evenemang i Gunnarskog

BIKs tipspromenader kl 11 – 12
Treskog 28/4
Bergatorp 5/10
Bortan 12/5
Allstakan 26/5

Obs! I samband med tipspromenaden i Tvärud
förättas dragning av vårlotteriet.

Järperuds bygdegård
vårauktion 21 april kl 15
Dragning av lotteriet.

Bortans bygdeförening
Årsmöte i bygdegården  21 mars kl 18.30.
Vi bjuder på kaffe med dopp.

Kolla på www.gunnarskog.nu!
Om du vill vara orienterad om vad som

händer i bygden får du inte missa bygdelagets
hemsida. Sedan starten för fyra år sedan har
den idag (24 feb.) haft 53425 besök.

Vår webbredaktör Tess Olsson är ständigt
på vakt över vad som händer i bygden och
uppdaterar evenemangskalendern så fort hon
får ett mail eller vink om evenemang av de mest
skiftande slag.

Nytt vindskydd på Storön i Bergsjön
Bygdelaget håller på att bygga upp ett nytt

vindskydd som ska ersätta det gamla. Det är
Niklas Wallberg m fl som ordnar det hela.
Arvika kommun betalar materialkostnaden och
bygdelaget står för arbete och transporter. Det
är Åke Gunner, som släpper till marken och vi i
bygdelaget är mycket glada över Gunners
bredvillighet i ärendet. Likaså är vi tacksamma
för att Bo i Lyckene ställde upp med traktor
och kärra med kran för transporten av den
prefabricerade byggnaden.
Willy Ekmark

Välkomna till Hantverks- och
handarbetsdagar 2013

30 april Valborgsmässofirande
25 maj Gûnnerskemârten
16 juni Friluftsgudstjänst Lafallhöjden kl 11
21 juni Midsommarfirande kl 17

Kyrkmarsch kl 22.30

Gunnarskogs Hembygdsförening

Påminnelse

Glöm inte utställningen på temat  Fåglar på
Hembygdsgården 30 juni – 7 juli.
Se annons på sidan 20 i G-nytt nr 4, 2012.
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Annonser

Välkommen till Kinnekullehälsan
Vi bedriver vår verksamhet i din egen hembygd Gunnarskog/Bogen.Det vill säga nära

människorna. Du når oss på telefon 0570-727760.Vi ser helst att du ringer innan du kommer.

Öppettider:
Distriktsköterskemottagning: Måndag – torsdag: 8 – 17
Läkarmottagning: Tisdag – torsdag: 8 – 17
Telefontider: Alla dagar i veckan: 8 – 17

Som listad patient betalar du samma pris som på alla andra vårdcentraler i Värmlands läns landsting

Välkommen!

Insänt material till G-nytt.
Tack alla ni som skickar in material till G-Nytt.

Jag måste tyvärr be er att skriva kortfattat – jag
får så mycket material att jag nödgas skära i
texten. Försök begränsa texten till en A-4 sida (ca
500 ord) helst mindre, eftersom vi måste ge plats
åt annonser. Tänk på att att en bild (8x6 cm)
kräver plats motsvarande ca 60 ord.

Vinnlägg er om att skriva korrekt svenska,
använd ord som alla förstår. Det är berättelsen
som är det viktiga, inte språkliga krumbukter.

Pga tidsbrist kan jag inte redigera texter utan
publicerar texten som författaren skrivit den.

För att få plats med din artikel kommer jag vid
behov att korta ner texten. Därvidlag stryker jag
från slutet. Lägg därför viktig text först i artikeln.

Det vore ju synd om jag tog bort det viktigaste,
eller hur? Det bästa är ju att ni håller er inom
omfånget, då kommer hela texten med.

Vi vill att så många som möjligt ska få chansen
att medverka som skribenter i G-nytt, för alla har
något att berätta. Detta innebär att några av er
måste ransonera sina framträdande även om ni är
aldrig så goda skribenter.

En sak till. När ni skickar in ert material via
email vill jag att ni skickar texten som en bilaga i
.doc format. Fotografier ska vara som separat
bilaga i jpg-format.

Då blir redaktörn glad.

Jan-Olof Magnusson
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Barnfest i Tvärud
Den 12 januari ordnades en fest för alla barn,

som kunde och ville komma, i Tväruds
gymnastiksal. En yngre generation inom Bortans
IK Dam- och Motionssektion hade fått det årliga
evenemanget bollat till sig och genomförde dagen
med bravur. Det ordnades ringdans, barnen fick
napp i en fiskdamm och de fick även varsin
gottepåse. Det bjöds på korv med bröd och
efteråt blev det goda bakverk. Det var en lyckad
tillställning med 28 barn och deras anhöriga.
Barnens glädje var lätt att se i deras ansikten.
 Tess

Thybergs
Årbotten TEL. 320 43

VÄLKOMMEN Öppettider:
Måndag - fredag 9–19
Lördag: 9–15
Söndag 12-15

L H Byggservice

Byggnation Renovering
M onte r ing

Håkan 070-374 88 42
Lars 070-3 228682

Full fart i gymnastiksalen. Foto: Anette Arvidsson.

Allt från grund till tak

Mangskogs Bygg- och
Markprodukter AB

Tfn: 0570-91011
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Järvenskolan är

241 elever inklusive 60 barn i förskolan
samt ca 50 vuxna gör Järvenskolan till
en av de största och viktigaste
verksamheterna i bygden. Här får våra
unga grundläggande kunskaper, som
de tar med sig ut i fortsatt utbildning och
vuxenliv.

Enligt den nationella läroplanen ska skolan
utveckla kunskapsförmågor hos eleverna, möta
och utveckla demokratiska värderingar. Inflytande
och ansvar är andra portalparagrafer i läroplanen.
Skolan ska vara en trygg miljö och ska förhindra
situationer med kränkande behandling. Hur lever
Järvenskolan upp till dessa krav?

Vi tar pulsen på Järvenskolan och ingen kan
beskriva dess inre liv bättre än rektor Carin
Gannholt:” Vi är en liten skola men den har hela
bredden, en s k F-9-skola,1-16 år d v s med
förskola, låg-, mellan och högstadium.  Den enda
skolan utanför stan med den kapaciteten. (red.
kommentar).

Till fördelarna med en liten skola hör att alla
barn blir sedda. Detta resulterar i färre elever som
skolkar, lättare för skolans ledning att identifiera
och åtgärda problem och mindre skadegörelse.
Det är bättre förutsättningar för nära
föräldrakontakt vilket skapar lugn och trygghet.
”Vi har på det hela taget bra koll på läget”, säger
rektor.

Personalgrupper för de olika stadierna arbetar
nära varandra och gör att övergången från ett
stadium till ett högre blir lättare för både elever och
lärare.

Till nackdelarna hör bristande utbud i
kamratkontakter eftersom det finns endast en klass
i varje årsklass. Avståndet till stan och dyra
transporter gör det svårt att upprätthålla nätverk
och delta i aktiviteter utanför skolan.

När det gäller kunskapsmålen som mäts i
nationella prov, betyg och arbetsmiljö ligger
Järvenskolan bra till och har en hög andel elever
som får godkänt för vidare studier på gymnasiet.
Av en enkät som gjorts av eleverna själva känner
sig de flesta trygga i klassen och har kamrater.

Dessutom upplever eleverna arbetsro.
Järvenskolan arbetar vidare på en

specialinriktning mot entreprenörskap. Den som
vill kan i 8:an läsa sig till en Jägarexamen.

Från lärarkollektivet träffar vi Britt Persson och
Susanne Johansson. Båda är mentorer
(klassföreståndare) i var sin högstadieklass. Britt,
lärare i svenska och engelska och Susanne, lärare i
samhällsorienterade ämnen. Positivt med
Järvenskolan är för dem båda att arbeta i grupper
inom klassen med stödlärare integrerade i arbetet.
Lärarna känner varandra väl och det skapar god
sammanhållning. Vikarierande lärare som kommer
utifrån uttrycker ofta att det är en gemytlig
atmosfär på skolan och upplever eleverna som
trevliga.

Lärarna på en liten skola får en bra överblick
över eleverna och lär känna dem som individer. På
det sättet får alla en chans och lärarnas omdömen
blir mer heltäckande och rättvisa.

Att en liten skola inte behöver betyda
begränsningar i utvecklingen av nya pedagogiska
grepp visar Järvenskolans ”elevledda
utvecklingssamtal” som uppmärksammats inom
kommunen.

Avståndet till stan gör det svårare att få vikarier
i tid när de behövs. ”Sådana akuta problem
brukar vi lösa kollegor emellan” säger Britt och
Susanne.

Även från föräldrakåren hörs positiva
tongångar. Någon talar om att det känns tryggt att
lämna småbarnen till dagiset Lyan. Föräldrar till
ungdomar i högstadiet uppskattar att lärarna
reagerar snabbt när något är på tok och hör av sig
till respektive barns föräldrar.

Förskolan har växt ur sina ordinarie lokaler och
expanderat i tidigare tekniksal och förhyrda
lokaler utanför skolan . Det ser ut som om det
finns underlag för framtida skolverksamhet i
Gunnarskog. Järvenskolan med alla sina kvaliteter
är verkligen värd att värna om.

Willy Ekmark
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Gunnarskogs kunskapscenter

Elevrådet på Järven
En av Järvenskolans målsättningar är att ”Alla

elever, både pojkar och flickor, ska ges möjlighet
att tycka till om sin skola och skolmiljö och känna
att de kan påverka genom att vara delaktiga.” Ett
möte med skolans elevråd visar att denna
målsättning uppnåtts. Elevrådet, som har 10
medlemmar, valda av klasskamrater i åk. 7-9, får
här representera högstadiets totalt 60 elever.
Eleverna är diskussionsvana och talar om sin skola
och skolmiljö på ett argumenterat sätt. De är
engagerade och uttrycker medansvar för att alla på
skolan ska trivas. På frågan: är det här en bra
skola? kommer ett cirka sex sekunders unisont
jaaaa, som underbyggs på följande sätt: ”Det är
väldigt tryggt här. Alla känner alla och vi kan hälsa
på varenda en i korridorerna. Lärarna känner oss
väl – de har ju följt oss i flera år. Vi har ingen
mobbning på skolan och ingen skadegörelse”.

Eleverna tycker också det är bra att ”vi inte
behöver åka så långt till skolan. Långa  resor
påverkar betygen”. Man ser både för-  och
nackdelar med att gå på en liten skola. Fördelarna
överväger. ”Vi har små klasser, så alla kan bli
sedda och hörda. Ibland arbetar vi dessutom i
halvklasser och då får vi ännu mera hjälp”.

Flera av eleverna är övertygade om att
Järvenskolans små klasser i kombination med att
lärarna känner varje elev så bra får till följd ”en
mera rättvis bedömning när vi får betyg”.

Ombedda att peka på något negativt vid att gå
på en liten skola som Järven tyckte en av eleverna:
”Det kan bli lite enformigt att alltid vara
tillsammans med samma kamrater man haft i flera
år. Men vi kommer ju snart att spridas på olika
gymnasier och då får vi nya kamrater.

”Vi har inte så många elever från andra kulturer
och därför inte så stor erfarenhet av mångfald”
tyckte en annan elev.

Meningarna om hur elever från sådana miljöer
skulle tas emot på Järvenskolan var delade. Några
trodde att de skulle bli mobbade, ”för man blir lätt
utanför”. Andra trodde inte detta.

Slutligen nämndes Järvenskolans skoförbud
inomhus. ”Det gillar vi inte. Vi blir också lite lata av
det, för det är jobbigt at leta upp skorna varje
gång man ska ut. Vi skulle vara ute mycket mer på
rasterna om vi slapp skoförbudet.”

Elevrådet genomför många aktiviteter som
påverkar trivseln på skolan. Elevrådet ansvarar för
kiosken, där man säljer glass, hembakade kakor,
knäckebröd, dricka och annat smått och gott som
kan behövas när skoldagen är lång. En del av
pengarna går till 9ans skolresa, men också till
andra ändamål. Elevrådet sköter ett biljardbord,
anordnar jullotteri, kanelbullens dag mm. Nyligen
genomförde elevrådet en enkätundersökning bland
skolans elever om vad de menar är bra mat.
Resultatet har presenterats för mattanterna och
rektor.

”Vi lär oss samarbeta i grupper och att ta
ansvar för pengar. Vi får kioskerfarenhet! Vi får
vara med och förändra och påverka. Det kan
också vara bra att ha på sitt CV att man varit
engagerad i elevrådet.”

Elevrådet håller möte var tredje vecka. Varje
gång har skoförbudet varit uppe. Det har man
dock inte lyckats upphäva –ännu.

Märta-Lisa Magnusson

Elevrådet på Järvenskolan. På fotot saknas Vilhelm
Gannholt. Foto: Willy Ekmark.
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Jan Sandström i föreläsarpose.

Ett föredrag av Jan Sandström

Bortans bygdegårdsförening hade inbjudit
medlemmarna till en trivselkväll 27 nov. 2012.
Huvudnumret var en föreläsning i astronomi av
Jan Sandström.

Den f.d. skolsalen var välbesatt och åhörarna
såg förväntansfulla ut när Jan packade upp sina
attiraljer. För att vi skulle kunna följa med honom
på en resa bland planeter och stjärnbilder delade
han ut kartor över stjärnhimlen. Och så snurrade
det hela igång.

Han inledde med en betraktelse över vilka
olika himlakroppar man vi kan se med blotta ögat;
planeterna i vårt solsystem, de närmaste
stjärnorna, vår galax Vintergatan, vår lokala
galaxgrupp – där också Andromedagalaxen ingår.
Det finns saker att titta på för envar. T.o.m
leonider och kvasarer.

Jan gjorde vad han kunde för att få oss att
förstå hur stort universum är. Det var Big Bang
och gravitation; ljushastighet och avstånd – så
extremt obegripliga, och det var stjärnors ålder
och universums ålder och fysiska utsträckning.

Jo då, det fanns de som ställde frågor också.
Och Jan svarade. Han såg road ut när han
mönstrade sin andäktigt lyssnande publik.

Det blev dags för kaffepaus men åhörarna var
så engagerade i rymden att de hellre ville ställa
frågor. Och de blev inte besvikna för Jan hade
svar på allt. Vid kaffet hörde jag mig för om vad
”man” tyckte. Det var inget snack om saken, alla

Ålander & Westerskoog
”Från grunden till sista spiken”

Tfn 070-679 19 00

var imponerade av Jans föreläsning. Och av Jan.
”Vilken talare! En sån berättare!” sade man.

Efter föredraget gjorde vi upp med Jan att han,
vid bättre väder, skulle komma tillbaka till Bortan
för att genomföra observationer av stjärnhimlen.
Torsten Nilsson och jag lovade Jan att ta honom
med till Johnsonstorpet uppe i Emthöjden. Detta
torp hade Jans mormorsfar Johannes, byggt och
brukat. En liten täppa för husbehovsodling hörde
givetvis till torpet.

Nu blev det inte så. Under nyårshelgen 2012
avled Jan och lämnade sin stora vänkrets i djup
förstämning. Den genomgode och generöse Jan
Sandströms bortgång tog oss alla hårt. Vi är
många som saknar Jan.

Jan-Olof Magnusson
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E aldri se litta skröne
Nä Danjel vackne på môran hûgan hô kärnga sa

inna di lasä. ”Skä du skôte ut sötael inna han ä
åvom kanten på gåern, änne hôlls blir dä?” hade ho
sagt. Han vesste fell att dette lûtte gäres men dä
hade vôre lenvär å da töckte han att dä va bråere
mä hogginga inna dä vart barkhart för dä va ittnô
role å barke gröngrana nä barken spratt.

Nä han tette ut gönom dä nolere fönstre se viste
gradstocken på femtan kallgrader. Sänna vänne
han sä imot kärnga å sa: ”Dä ä att förfäle hô
kröttra röter neri fjuse. Ska di mjôlkes inna dä
spränger både popper å juger på dôm?” Sänna
knôckre han å skratte nô litte å tänkte att ”der feck
du tebaka för dä du va dom vö aftaslöte i går”.

Nu vart kärnga bekömra å hanke mjôlkkäle å
ränne iväg ner te fjuse se håre hennas fladdre jämt
som mana på en nolfjoling nä han skener.

Danjel geck ättera ner te fjuse. Dä va att mört
än men tongle hang som en nygnidd kôpparbonke
över skogsranna se dä geck att å se nô litte.

Nä han kom in i fjuse lette han opp skôtkarra å
dynggrepe å gasä på sötael. Han skôte uten
gönnom dyngdôra sôm va e öpa luke i fjusvägga.
Han laen i ene hörne på dynghögen å tänkte att dä
passer å gösjle joläppla mä te vårn. Nä han va falig
va dä ti för daggern.

Nä han geck in tette han mot stûggrûnn å va gla
ôt att han hade môllvete för te å hâlle kôla borte.

I kôven hade kärnga gjort vespegröt mä
dôpphôle i å jamme va dä sillbeter te kaka åg.

Sänna va dä dags å dra iväg te skogen. Han tog
ner bössja sôm hang på en spik över skafferidôra
inna han geck. ”Men hô i alle dager ska du ha
bössja te”?, sa kärnga. ”Jo dä fullt mä ekorer der
oppi skogen å di ränner på backen å blir gôrete på
föttne å sänna ränner di opp å ner i trea å gôrer ner
barken se barkspan blir slög för mä, se nu ska jä
freste å få bort nôgre tå dôm”, sa han.

Dä va ingen rektig väg te skogen utta bare
hankestôp, se nä han geck va han ene stûnna
aterkäck å i näste stûnn såg han lûnnskreen ut.

Han va närapå framme vö hogginga nä han
hörde att  grannbicka  drev åsse kom dä en räv
hâllnäre. Dä vart inte stûnner te nôa varre sekting
men han drog tå bå skôta, å da ökte räven på farta
ändâ mer.

Sänna lette han fram bôgsåga å fällde e
enbetsgran. Dä va jämt sôppas besväle sôm han
trudde te å barke se han tog öxa i ställe å högg stör
å raj te gasjle å dä vart att nôgre ämne te sneser å
hässjebocker åg.

Nä han kom hem för te å äte möddan se fråge
kärnga om dä vart nôa ekorskjuting. ”Nej men jä
sköt på en räv”, sa han. ”Feck du´n ”, sa ho. ”Å va
lixe dä ra”, sa han, ”dä vart nock imella rompa å
skogen”.

Ätter maten se selte han på mara å sätta för
stûttingen åsse for han tebaka te skogen. Der lasse
han på allt gasjle han hade högge på förmöddan.
Han va jämt falig nä grannbicka kom å gjorde ett
skällne se mara skvatt å tog ett skôt framöver se
hele lasse hamne på backen. Dä va ittnâ anne än te
å lasse om igen. Nu skynne han sä å la läckane
ikring lasse å bänte ihopet mä björnbäne. På vägen
hem såg han att lasse jämne te hankestûpa se rä
vart jämt framkomle.

Väl hemme i kôven va dä dags för assval å
sänna vart dä kvällsmat åg.

Nä han tette bolimot sôffa se feck han se att bå
kuddane låg i ene äen på sôffa. Seste tia hade di
brukt å lûge skackfättes å sôve, för da kûnne di
kläje varandre i hûvva mä stortänsnägglene.

Môran ätter satt Daniel å grûnne på dette att en
utskôta sötalle kûnne ställe te mä se möe.

Gunnar L.

Sötalle sötâel Fårgödsel i ladugården
Lûtte gäres Måste göras
Kröttra Korna
Fjuse Ladugården
Mjôlkkäle Mjölkkärlet
Hanke Tog tag i
Tongle Månen
Joläppla Potatisen
Daggern Frukosten
Môllvete Skotta snö mot husgrunden
Kôven Köket
Vespegröt Vispad gröt
mä dôpphôle med en smörklick i mitten
Gôrer ner Lortar ner
Hankestôp Spår i snön som frusit till
Aterkäck Bakåtlutande
Lûnnskreen Snedsliten i höften
Stör å raj te Störar och slanor till
gasjle (jale) Gärdsgård
Sneser Störar för snesning av kärvar
Lûge skackfättes Legat i varsin ände i en säng
Stortänsnägglene Stortånaglarna

  Liten ordlista
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Vågrätt Lodrätt

Landsbygdsföretagare i samverkan
Vi utför byggarbeten, anläggningsarbeten,
målning, skogsarbeten, flyttning, gräsröjning.

Vi har traktorer, grävare m.m.
Farmartjänst gör tjänst i stort och smått!
Behöver du hjälp – ring farmartjänst!

Per-Åke Adolfsson 77 01 06
Rolf Nordling 325 45
Anders Bäcklin 342 49

 1. En sådan kan se Seine och Louvren. 1. Visiter.
13. De äger flera större bilar. 2. Är väl De aderton.
14. Ägs. 3. Har välluktande vita blommor.
15. Punkt under våra fötter. 4. Helt kort ett strålande ämne.
16. Dan Danielsson. 5. Har säkert keramikern gjort.
17. Högsinnat gjort. 6. Vinkade i TV.
19. Blir sagan till sist. 7. En skrevs av Snorre Sturlasson.
20. Kisel. Se tidigare. 8. Dela!
21. Redaktörens framförda åsikter. 9. Engelsk greve.
23. Her kalles ho maar men inte här. 10. Finns på vinstlott.
24. Har det säkert i köket. 11. Finns i St.holms förorter och toor.
26. Kan väl nästan alla numera. Utom kungen? 12. Fanns förr i Grimmeton.
27. Nickel. 18. Finns både över- och under-.
28. Zeus dotter. (Min stavning) 22. Bedövningsvätska.
30. Äldre hundkommando. 23. Hörs i säv vid blåst.
31. Den rör om i vattenytan. 25. Inte rak her.
33. Rättskaffens och pålitlig. 29. Nakenmålning.
35. Går man innan man går ut. 32. Pronomen.
36. Gör amma. 34. Krokigt.

37. Kan sömmerskan och polisen.
38. Elektronrör med galler mellan anod o katod. 39. Äta eller erövra.
40. Morr. 41. Är vissa lamor täckta av.
41. Enastående. 42. Konstriktning som bildat skola.
44. På hennes dag skulle lutfisken blötläggas. 43. Brukar man både sig själv o julgran.
45. Tillhörde aristokratin. 46. Upplyser och driver mycket.
48. Brukar åka fort på krokiga vägar. 47. Ärling Svensson.

 Lokalproducerad sylt, saft, chutney,
smaksatt te m.m.

Öppettider/evenemang se vår hemsida:
www.olivlunden.dinstudio.se

Välkommen

Harvägen 12 Gunnarskog

Tfn. 0705-29 79 11


