
  

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
http://www.bolmso.se 

 
Tannåkers sockenråds hemsida 

http://www.tannaker.org  

TACK 
 

 För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad 
Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959 

 
Bolmsö Sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
Den 15 januari klockan 12.00  

(Manusstopp är alltid den 15:e varje månad) 
 

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt 
”sockenblad” eller e-postas till manus@bolmso.se.  
Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms klockan 12.00 den aktuella 
dagen för manusstopp! 

 
Bolmsö Sockenblad  

är tryckt hos 

Bolmsö Sockenblad nr 260  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    
NR 260 JANUARI 2010 NR 260 JANUARI 2010 NR 260 JANUARI 2010 NR 260 JANUARI 2010     

Hej allihopa 
Att skriva en förstasida låter inte lätt. Men vi får väl försöka få ihop något. 
 
Världen runt oss är hårt drabbad av väpnade konflikter som är svåra att 
förstå för oss, många lider nöd för att regimer inte kommer överens om 
sådana saker som är naturliga i västvärldens demokratier. 
 
Konjunkturen i världsekonomin  har varit dyster under en lång tid med 
neddragningar och många arbetslösa, även Sverige har drabbats hårt 
med varsel och uppsägningar som följd. 
 
Även företag i Ljungby kommun har drabbats hårt av uppsägningar och 
nedgång i tillverkning. Många företag är beroende av att världskonjunktu-
ren är god och att det konsumeras, konkurrensen är stentuff och det gäller 
att vara flexibel och ha en rationell produktion. 
 
Serviceföretagen har också fått det svårare i och med att tillverkningsindu-
strin gå trögt, så allt hänger ihop. 
 
För svenskt vidkommande tycks ändå en ljusning vara på väg med mer 
framtidstro och större orderböcker, så håller det i sig så kommer företagen 
behöva mer personal igen, vilket vore positivt och varmt välkommet. 
 
För vår del i Bolmenbygden är det oroväckande att sjön mår sämre än på 
länge samt att fångsten av fisk tycks minska. 
Vi får verkligen hoppas att Länsstyrelserna runt sjön tar de alarmerande 
uppgifterna på allvar och handlar därefter. 

 
Till sist vill jag passa på att i detta janua-
rinummer, som kommer ut tidigt, önskar 
alla Sockenbladsläsare en God Jul & 
Gott Nytt 2010. 
 

Fredrik Björnqvist, Bolmsö Kyrkby 
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Vi är Bolmsö SockenrådVi är Bolmsö SockenrådVi är Bolmsö SockenrådVi är Bolmsö Sockenråd    
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@ljungby.nu 
Vice ordförande 
Gitte Östrup, Bakarebo     tel. 941 05     
      E-post: gitte@bakarebo.se 
Kassör 
Kurt Karlsson, Granholmsvägen  tel. 862 78     
      E-post: kurt.karlsson@bolmso.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Granholmsvägen          tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Ledamot 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: rgauffin@hotmail.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@bolmso.se 
Ledamot 
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post:  fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

Aktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö Sockenråd    
 
Det händer mycket just nu. Företagsamma Bolmenbygden är igång 
och planering av Bolmsödagarna är nästa punkt. De förste deltagarna 
har redan anmält sig, så förhoppningsvis är interesset stort. 
  
Hemsidan blir vad vi gör den till! 
Har du någon bild som kan vara lämplig att publicera under ”Aktuellt 
på Bolmsö”, så skicka gärna in den till 
webmaster@bolmso.se. Det kan vara 
bilder från lokala evenemang, stora 
som små, eller varför inte naturbilder 
från vår vackra ö? 
    

 

Redaktör för Bolmsö sockenbladRedaktör för Bolmsö sockenbladRedaktör för Bolmsö sockenbladRedaktör för Bolmsö sockenblad 
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby   tel. 911 85 
      E-post: manus@bolmso.se 
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Bolmsö församling 
 
 
 

 

 

Gudstjänster 
 
1 jan kl 16.00 Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson. 
3 jan kl 11.00 Mässa, Berga kyrka, Eklund. 
6 jan kl 14.00 Familjegudstjänst med julfest, Bolmsö kyrka, 

 Fall. 
10 jan kl 09.15 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 
17 jan kl 09.15 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall. 
24 jan kl 16.00 Gudstjänst, Vittaryds kyrka, Gustafsson. 
31 jan kl 09.15 Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson. 
 
 
Övrigt 
21 jan kl 18.00 Symöte hos Marianne Jonsson. 
 

 
Kyrktaxi 

Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 
 beställes dagen innan 

  

Välkomna!  
Önskar Bolmsö kyrkoråd 
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Tomtetävling 
Missa inte årets Tomtetävling på hemsidan, www.bolmso.se! 
Gå in på hemsidan och gissa vilka som döljer sig bakom skäggen. Vi behö-
ver ditt svar senast Tjugondedag Knut, för sen är julen slut. Vinnaren utses 
av Bolmsö Sockenråd och presenteras i nästa Sockenblad och på hemsidan 
i slutet av januari. Ett fint pris utlovas till bäste tomtegissare. 

Bolmsöleden
Anpassad Turlista i julhelgen.

Julafton:

07.00-18.00. Obs! Sista tur från Bolmsö kl 18.15

Juldagen:

Extra turer från Sunnaryd 04.45, 06.00. (Om vi har resenärer)

07.00-19.00. Obs! Sista tur från Bolmsö kl 19.15

Annandag jul:

Normal helgturlista, 07.00-22.00

God Jul

Och 

Gott Nytt År
Önskar Färjepersonalen

Jonsboda Missionskyrkas gudstjänster i januari 
 

Sön   3   kl. 10.00     Bön & lovsång 
Mån 18  kl. 19.00     Ekumenisk bön för alla kyrkor i Berga pastorat. 
                                     Hos oss. För böneveckan. 
Sön  24      kl.  10.00    Kristina  Gustafsson                                
                                     Ove ,Wenche och Lars-Uno. 
 

Gott nytt år ! 
Alla välkommen 
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Snart på Bolmsö: 
FÖRÄLDRAUTBILDNINGEN KOMET 

 
FÖR FÖRÄLDRAR TILL BARN SOM ÄR MELLAN 3-12 år 

 
Komet är en studiecirkel för föräldrar som ger tips och råd om hur 
man får bättre kontakt med sina barn. Målet är att förbättra relationen 
mellan barn och föräldrar, samt att minska bråk och konflikter. Studie-
cirkeln anordnas i Ljungby Kommuns regi. Det är bra om båda föräld-
rarna kan delta under utbildningen, men det är inget krav. 
 
Vid intresse anordnar kommunen en studiecirkel på Bolmsö med 
start i månadsskiftet januari/februari. Utbildningen består av 10 träffar 
(en gång i veckan) om vardera 2,5 timmar per gång (mellan klockan 
17.00–19.30, ca). Tidigare har utbildningen varit kostnadsfri och allt 
tyder på att det kommer bli så även under nästa år. Kostnad för fika 
kan tillkomma.  
 
Anmäl ditt intresse så snart som möjligt (senast i mitten av januari) 
till Lena Bengtsson på Familjecentralen i Lagan, telefonnummer 0372-
307 25. Blir intresset tillräckligt stort kommer hon att starta en cirkel 
på Bolmsö under våren. Antalet deltagare är dock begränsat, så ”först 
till kvarn” gäller.  
Önskar man gå cirkeln i Ljungby istället, eller få mer information, går 
det bra att ringa 0372-78 91 90, eller gå in på www.ljungby.se/komet.  

Rödakorsinformation 
 

Vi i Rödakorskretsarna vill TACKA ALLA  
som på olika sätt bidragit till det fina resultat som auktionen gav:  

18 758 kronor vilket är helt fantastiskt. 
 

ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR 2010. 
Styrelsen / K.S. 
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Bygden får bestämma 
vad som skall utvecklas de närmsta åren i Tannåker-Bolmsö. 

 
I tidigare sockenblad skrevs det om att Företagsamma Bolmenbygden 
nu sparkar igång och att Camilla Wallin Kupferberg anställts för att 
under 3 år hjälpa till med att utveckla projekt kring Bolmen och gynna 
samverkan mellan de olika delarna av sjön. 
Projektet har varit igång sedan mitten av oktober och efter att ha be-
sökt kommunkontor i Gislaved, Hylte, Värnamo och Ljungby så har 
rundan påbörjats kring sjön för att möta föreningar, företag och andra i 
bygden för att finna drömmarna och visionerna om Bolmen. 
För Tannåker Bolmsö har ett stort arbete gjorts tidigare som visade på 
4 utvecklingsområden: Entreprenörskap, Kultur, Turism och Boende. 
Turism kommer hanteras av ett systerprojekt som är på gång att star-
ta upp som handlar mer om marknadsföring och om att skapa ett va-
rumärke av Bolmen. 
Företagsamma Bolmenbygden skall nu ta sig an att starta konkreta 
projekt inom de områden som bygden vill prioritera. Det är nu som det 
skall beslutas om vad som skall arbetas med de närmsta åren. 
 
Den 16 februari kl. 18.30 bjuder vi därför in till stormöte i  
Sjöviken för alla i Tannåker och Bolmsö. 
På mötet kommer det beslutas om vilka projekt som skall prioriteras, 
arbetsgrupper kommer skapas och en konkret plan tas fram. 
Camilla finns med hela vägen för att hjälpa till med att förvandla idéer 
till verkliga projekt, öka samverkan, söka finansieringshjälp och stötta 
under projektets gång. 
 
Camilla nås på: 
Camilla.w.kupferberg@hylte.se eller per telefon 0733-718184 

En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 
till er alla som kämpar på, på våra gympapass. 

Utan er blir det ingen gympa. 
Sköt om er och ha en skön ledighet 

så ses vi i januari igen. 
 

Monica och Kristina 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
 

Bolmsö-Tannåkers Centeravdelning kallar till årsmöte 
torsdagen den 4 februari kl 19.00 i skolans matsal. 
Efter sedvanliga förhandlingar bjuder vi på smörgås-
tårta 

 
Alla är hjärtligt välkomna 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF JANUARI 
     
 

Tisdag 12/1 Luftgevär träning kl. 18.00                 Bolmsö skola
   (Kent + Olle) 
 
Tisdag 19/1 Luftgevär träning kl. 18.00                 Bolmsö skola       
                                                            (Stefan  + Ulf) 
 
Lördag 23/1 ÖRKENTRÄFFEN Braås  
   
Tisdag 26/1 Årsmöte (inget skytte)                     Bolmsö skola
  
 
Lördag 30/1 Triangelmästerskap Söraby /  
   Rottne  
  (Deltagare tas ut av förbundet) 

Gott Nytt År önskar Bolmsö Hembygdsförening 
 
Med förhoppning om ett nytt härligt hembygdsår vill vi informera lite om vår 
planering för våren 2010. 
 
Årsmöte planeras till måndag 15/2 kl 18.30 i Sjöviken med visning av delar 
av Sune Granqvists bilder.  
Planerar resa till Begravningsmuseet i Ljungby lördag den 27 mars. 
Vårstädning i Bolmsö hembygdspark planeras till lördag 24 april kl 09.00. 
 

Styrelsen för Bolmsö Hembygdsförening 
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Jubileums fest den 9/1 2010 

 
Lördagen den 9 januari 2010 är det 50 år sedan Bolmsö Bygdegård 
Sjöviken invigdes, det skall vi fira! 
 
Välkomna kl 18.30. Det blir mat, musik och dans. 
Kostnad för mat, musik och dans är 100:-, vi ordnar med måltidsdryck 
(vatten/läsk/lättöl) övrig dryck tar ni med er själva vad som önskas. 
Vi har bokat upp gänget från Odensjö/Byholma som spelar irländskt. 
”Bill och Bull band” heter de och det är samma gäng som var med på 
den Irländska aftonen hösten 2008. 
 
Anmälan görs till någon i styrelsen för Bygdegårdsföreningen. 
Anmälan senast den 3/1 2010, men varför vänta, ring nu! 
Solveig Carlsson, 0372-910 00, 070-288 4414 
Bernt Andersson, 0372-911 35, 070-56 911 35 
Britt-Marie Andersson, 0372-911 35, 070-68 911 35 
Anders Johnsson, 0372-910 18, 070-64 910 18 
Jonny Palm, 0372-910 23, 070-66 77 915 
Tommy Björkman, 0372-171 65, 070-54 97 400 
Anders Olsson, 0372-911 13, 070-977 5031 
Gunvor Andersson, 0372-911 53, 070-267 65 29 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

Grattis Sjöviken! 
Till den hittills vackraste julgranen någonsin! 
Roligt att det fortfarande finns skickliga skogsbrukare på ön! 

Anonym Bolmsöbo 
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Välkomna till inomhusträning! 

Inomhusträning för barn födda 2001-2004 

startar torsdagen den 14/1-2010 i Bolmsöskolans gymnastiksal. 

Vi kommer att träna klockan 18:00 - 19:00.  

Barnen ska komma ombytta med gymnastikskor och 
vattenflaska. 

Vid ev. frågor ring:                                                   
Pia 0372-94017 eller Marie 0370-45108 

Startdatum för gympan vårterminen 2010 
 
Grabbgympa  
söndagen den 10/1  kl.19.00 
Aerobics 
måndagen den 11/1   kl.19.30   
(obs. Tiden är ändrad!) 
Pilates 
onsdagen den 13/1 kl.19.30 
Gemensam avslutning med årsmöte 28/4  

Vi önskar alla våra 
kunder ett Gott Nytt 

2010 
 

TANNÅKERS  
DIVERSEHANDEL 
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JULFESTJULFESTJULFESTJULFEST    
Alla hälsas välkomna till    

JULFEST 

den 6 januari kl 14.00 
Julfesten inleds med familjegudstänst i 

Bolmsö kyrka och därefter är alla välkomna till samkväm i 
församlingshemmet. 

 

Tomten med sitt sällskap gör ett besök och alla barn och 
ungdomar får något ur tomtesäcken. 

Välkomna önskar                                           
Bolmsö församling/kyrkorådet 

Kompletteringstrafik Väst 
Kompen är till för dig som inte har god tillgång till kollektiv-

trafiken. Den är till för alla, gammal som ung. 
 

Helgfria onsdagar och fredagar kan man åka till Ljungby lasarett eller 
busstationen och bli hämtad från hemorten klockan 09.00 eller 11.00 
och hemresa från Ljungby 12.00 eller 14.00. Man måste ringa minst 
1 timme innan man blir hämtad. Numret är 020-747400. 
Man kan också åka till Lagan, men då måste det beställas klockan 
15.00 dagen innan. Priset är detsamma som för ordinarie linjetrafik. 
Utnyttja gärna detta som ett komplement till kollektivtrafiken, eftersom 
busskommunikationerna inte är så bra för alla. 
 

Ni kan läsa mer på vår hemsida www.bolmso.se 
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Möte om  
BOLMSÖDAGARNA 2010 

 
Bolmsödagarna äger rum nästa år, om det finns intresse för det. 
Vi har ett möte den 1 februari 2010 klockan 19.00 i Sjöviken.  
Föreningar och andra som har något att medverka med är varmt väl-
komna till detta möte! Det kan vara av allehanda ting, hantverk, mat 
eller något annat. Vi hoppas att många kommer så att vi kan arrange-
ra Bolmsödagarna. Ni kan också maila till Gitte om ni är intresserade 
av att deltaga, hennes  adress är gitte@bakarebo.se 
 
Bolmsö Sockenråd. 

Hej kära vänner i Bolmsö och Tannåker, 

 

Har tänkt att på nyåret få igång en liten grupp för mam-

mor/pappor och små barn, alltså ni som är barnlediga 
och hemma med era barn.  

Även mor- eller farföräldrar kan komma med barnbar-

nen. 

 

Det blir en samling i Bolmsö församlingshem en förmiddag i veckan. Barnen 

kan vara allt från nyfödda upp till 6 år ungefär. 

 

Program: Barnmusik, lite fika, enkel andakt, enkelt avslappnat, bara få vara, 

träffas och ha god gemenskap. 

 
Finns intresse, ring 358 50, 358 56 

 eller 070-62 42 551. 

Hälsningar, 

Elionor Strömgren 

 

P.S Gärna anmälan innan 15 januari.  
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PROMENAD I JANUARI 
Kära vänner! 
 
Först vill jag önska promenadgänget ett riktigt  
GOTT SLUT 2009 OCH GOD BÖRJAN  2010. 
 
Vill ni att vi skall starta en mjuk promenad i januari så samlas vi: 
Tisdagen den 26 januari 2010 i Hov klockan 14 00. 
"Halm i skorna, och kärlek i hjärtat sticker ut överallt."  
 
Välkomna! 
Kajsa Svensson. 

Vi inbjuder till årsmöte med 
Bolmsö Gammeldansförening 

 
Tisdagen den 12 januari klockan 19:00 i Sjöviken 

 
Föreningens vidare öde? 

 
Vi bjuder på kaffe och fralla. 

 
VÄLKOMNA // Styrelsen 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening önskar Gott Nytt År 
 

Vilken härlig start vi får på år 2010 med jubileumsfest redan i januari. 
 
Tänk att det är 50 år sedan Sjöviken var klar för invigning, idag är vi 
mycket tacksamma mot er som var med då. Riktigt roligt att många av 
de som byggde lokalen nu kan vara med 50 år efteråt och se hur le-
vande bygdegården är i vår bygd. 
 
Tillsammans kommer vi att ha ännu ett aktivt år i vår fina bygdegård. 
 

Styrelsen för Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Bokbussen kommer! 
tors 21/1    onsdag 27/1   
Färle   14.35-14.45 Skällandsö  15.40-15.55 
Tannåker/affären  14.50-15.05 Skällandsö/Lunden 16.00-16.15 
Granholmsvägen 15.10-15.30 Kåraberg  16.20-16.35 
Håringe   16.10-16.25        
Bolmsö kyrkby  16.35-16.55      torsdag 7/1  
Perstorp  17.00-17.20 Östergård   14.25-14.45 
Österås   17.30-17.45 Tjust   14.55-15.15 
     Skogshäll   15.25-15.50 
     Hölminge  16.45-17.05 
 

                             Till Bolmsö skola den 18/1      

Pingstkyrkan i Tannåker 
  

Nyårsdagen kl. 16.00Nyårsdagen kl. 16.00Nyårsdagen kl. 16.00Nyårsdagen kl. 16.00    
Julfest för alla i pingstkyrkan. Sång och musik av sångare 
från pingstkyrkan, frågesport, barnstund mm. Servering. 

Kollekt till Erikshjälpen. 
  

Alla varmt välkomna! 
  
Tannåkers pingstkyrka önskar alla en  
God jul och ett Gott nytt år! 

 
Söndag 10 januari kl 15.00 Årsmöte 
 
Söndag 31 januari kl 18.00 Hilding Sjöblom 

Bibelstudium  
Förhoppningsvis kan vi börja ny termin med bibelstudium måndag den 11 
januari kl.18.00 i Bolmsö församlingshem med frågan ”Vad har aposteln Pet-
rus att säga till oss idag?”  

Välkomna!      
 Simon Redegard 
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Programblad Bolmsö - Tannåker januari   2010 

Fre 1 16.00 Mässa sammenslyst i Bolmsö kyrka,  Gustafsson 
  16.00 Julfest, Pingstkyrkan, Tannåker 
Sön 3 10.00 Bön & Lovsang, Jonsboda missionskyrka 
  16.00 Mässa sammenslyst i Berga kyrka, Eklund   
Ons 6 14.00 Familjegudstjänst med julfest, Bolmsö kyrka, Fall 
  16.00 Gudstjänst, Tannåker kyrka, Fall  
Lör 9 18.30 Jubileumsfest Bolmsö bygdegård 
Sön 10 09.15 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund 
  11.00 Söndagsbön, Tannåker kyrka, Heverius 
  15.00 Årsmöte, Pingstkyrka Tannåker 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån 11 18.00 Bibelstudium, Bolmsö FH 
  19.30 Aerobic, Bolmsö Skola 
Tis 12 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola 
  19.00 Årsmöte, Bolmsö Gammeldansförening, Sjöviken 
Ons 13 19.30 Pilates, Bolmsö skola 
Tor 14 18.00 Inomhusträning för barn, Bolmsö skola 
Fre 15 12.00   MANUSSTOPP FÖR SOCKENBLADET 
Lör 16 15.00 Dopgudstjänst,Tannåker kyrka, Gustafsson 
Sön 17 09.15 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall 
  16.00 Mässa, Tannåker kyrka, Gustafsson 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
  
  

Öppettider för Tannåker diverseaffär  
under helgerna 

  
Julafton, Juldagen, Annandagen, Nyårsdagen samt  

Trettondedag Jul stängt. 
Nyårsafton samt Trettondedagsafton öppet till 14.00. 

Övriga dagar  öppet som vanligt. 
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Programblad Bolmsö - Tannåker januari   2010 

Mån 18 19.00 Ekumenisk bön, Jonsboda Misisonsförsamling  
  19.30 Aerobic, Bolmsö Skola 
Tis 19 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola 
Ons 20 19.30 Pilates, Bolmsö skola 
Tor 21 18.00 Symöte hos Marianne Jonsson 
Lör 23  Örkenträffen, Braås 
Sön 24 10.00 Gudtjänst, Jonsboda missionskyrka 
  16.00 Gudstjänst, Vittaryds kyrka, Gustafsson 
  18.00 Gudstjänst, Tannåker kyrka, Gustafsson 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö skola  
Mån 25 19.30 Aerobic, Bolmsö Skola 
Tis 26 14.00 Promenad, Hov 
   Årsmöte, Skytteföreningen, Bolmsö skola 
Ons 27 19.30 Pilates, Bolmsö skola 
Lör 30  Triangelmästerskap, Söraby/Rotte 
Sön  31 09.15 Mässa Bolmsö Kyrka, Gustafsson 
  11.00 Gudstjänst, Tannåker kyrka, Fall 
  18.00 Pingstkyrkan, Tannåker, Hilding Sjöblom 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö skola  

Redaktörerna för  Redaktörerna för  Redaktörerna för  Redaktörerna för      
Tannåker och Bolmsö Sockenblad Tannåker och Bolmsö Sockenblad Tannåker och Bolmsö Sockenblad Tannåker och Bolmsö Sockenblad     

önskar alla önskar alla önskar alla önskar alla     
God Fortsättning på 2010!God Fortsättning på 2010!God Fortsättning på 2010!God Fortsättning på 2010!    

Stort tack till alla scouter och söndagsskolbarn för ett jättefint Luciatåg i 
Jonsboda missionshus den 12:e december. Och  Tack till alla medverkande 
på vår auktion för ett strålande resultat till förmån för vår verksamhet. 

  Scoutledarna i Jonsboda SMU 

  Ps. Ny termin startar 4:e februari 2010  


