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ÖSTERGÖTLANDS HEMBYGDSBLAD 

Utkommer med fyra nummer per år och ges ut av  

Östergötlands Hembygdsförbund, till vilket 95 

föreningar med runt 18 000 medlemmar är anslutna. 
 

Tidningen ges sedan 2016 ut digitalt och får  

distribueras fritt till alla medlemmar i förbundet.   

Tidningen finns även för fri nerladdning från  

förbundets hemsida www.hembygd.se/ostergotland.  

Ansvarig utgivare 

Rolf Pettersson (förbundsordförande) 

Härna Åland, 590 76 Vreta kloster 

Tel: 073-346 49 04  

E-post: rolf.k.bpettersson@telia.com 
 

Utkommer 

omkring 15/3, 15/6, 15/9, 15/12 
 

Manusstopp 

7/3, 7/6, 7/9, 7/12 

 

Välkommen med textbidrag, foton och annonser!  

Materialet skickas (e-postas helst) till kansliet.  

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texter 

och bilder. 

   

 INNEHÅLL: 

 

 Ordföranden har ordet                                          
 

 Känslosam avtackning i Grebo 

 

 Ta del av höstens kulturarvsdag på Youtube 

 

 Sök bidrag till kulturarvsarbete från RAÄ 

 

 Projekt Tillgänglighet snart i mål hos  

 Landeryds Hbf 

 

 Annonser 

 

 En alternativ jul i hembygden  

   

  
 

   

  

 

Annonspriser  

1/1 sida  1200:-  

1/2 sida    600:- 

1/4 sida    400:- 

 

Östergötlands Hembygdsförbunds Kansli 

Vasavägen 3, 582 20 LINKÖPING 

Tel: 076-103 11 39  

ostergotland@hembygd.se 

www.hembygd.se/ostergotland  
 

 

Omslagsbild: 

 

 

 

 

  
  

 
 

 Mjölby hembygdsgård i julbelysning 
 Foto: Karine Andersson. 
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    Ordföranden har ordet

S nart har 2020 gått till 

ända. Det året vill 

man glömma så snart det 

går. Tyvärr får vi nog fort-

sätta och vänja oss vid 

covid-19 och pandemi. 

Hur många gånger har inte 

de orden nämnts i radio 

och TV? Det vore intres-

sant att veta, och en riktig 

julnöt att knäcka för en kalenderbitare.  

Vi har hållit inte bara ett digitalt årsmöte utan 

även ett extra i november, då det var lite oklarhet-

er med resultat- och balansräkningarna. Som ny 

suppleant i styrelsen invaldes Lars E Sandström 

från Landeryds Hbf.  

Jag och vår kanslist Jesper Ström var på Grebo 

hembygdsförenings årsmöte 12/10. Där avtacka-

des Rolf Gordon efter 42 år som ordförande. Det 

måste väl vara svenskt rekord inom hembygdsrö-

relsen? Där överlämnades ett diplom från Öster-

götlands Hembygdsförbund och det skålades i 

cider på behörigt coronaavstånd. Om detta kan ni  

läsa mer om på nästa sida.  

V i har även haft ett riksomfattande höstmöte 

med Sveriges Hembygdsförbund. Även det 

hölls digitalt och handlade om medlemsvård, vil-

ken är nog så viktig nu när det inte är någon akti-

vitet i föreningarna. Många föreningar har förlorat 

stora intäkter, men förhoppningsvis finns med-

lemmarna kvar. Jag och Jesper deltog från Öster-

götland.  

Årets julklapp har utsetts, det blev ett stormkök. 

Det kan väl vara bra i dessa tider då man helst ska 

träffas utomhus. Men har man gjort lumpen på 60-

talet och suttit i en snödriva utanför ett tält och 

försökt värma soppan eller chokladen tar det 

kanske emot. Kvaliteten på stormköken är för-

hoppningsvis mycket bättre idag. Någon som 

skulle passa som mottagare av köket skulle väl 

vara Donald Trump. Det blåser storm så fort han 

öppnar munnen. Han kanske även blir hemlös nu 

om han tvingas överlämna nycklarna till Vita  

Huset? 

H elgerna framöver blir annorlunda, då man 

helst bara ska träffa familjen Nu låter man 

som Butter i Snövit och dvärgarna, som förhopp-

ningsvis dyker upp på julafton klockan 15 med 

Kalle Anka. Årets julvärd är Lars Levin, ett  

utmärkt val, han är lagom melankolisk och snäll. 

Han får nog många klappar av tomten. Det hoppas 

jag att ni får också. Den bästa julklappen vore väl 

om vi kunde starta verksamheten igen. 

Så, tvätta och sprita händerna, håll avstånd! 

Med förhoppning om ett mer normalt år 2021  

önskar jag Er alla: 

En God Jul och ett Gott Nytt År! 

Rolf Pettersson 

SHF publicerar filmserie om arkivering! 

Nu har Sveriges Hembygdsförbund publicerat filmserien "Ta hand om  

arkiven". De tio filmerna har tagits fram av Föreningsarkivet Jämtlands län 

och är särskilt riktade till hembygdsföreningar. Satsningen är en del av 

SHF:s arkivprojekt, som finansieras av Riksarkivet.  

Se filmserien på hembygdsförbundets 

Youtube-kanal via denna länk: 

Ni kan också beställa SHF:s arkivhandledning! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEOr0sV3SQro4TyyLCw2i3vF3bbw-DaUp
https://butik.hembygd.se/products/arkivering-en-handledning-for-hembygdsforeningar
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S om för så många andra föreningar så blev även 

årsmötet för Grebo Hembygdsförening rejält 

uppskjutet, med drygt ett halvår. Men med genom-

tänkt, corona-säkert avstånd mellan stolsraderna, så 

kunde mötet till slut hållas den 12 oktober i allaktivi-

tetshuset Gullvivan nära Grebo skola i Åtvidabergs 

kommuns nordvästra hörn. 

 

D et fanns ytterligare en speciell anledning till att 

samlingen hölls. Föreningens ordförande Rolf 

Gordon tackade för sig efter häpnadsväckande 42 år 

på posten – lika länge som föreningen funnits. En 

riktig bygdens man som flyttade till Grebo år 1962 

och varit både lärare och kantor i Grebo skola fram 

till slutet av 90-talet. Återkommande hjärtproblem 

sedan ifjol plus behovet av en defibrillator, har dock  

i högsta grad påverkat hans beslut att dra sig tillbaka  

Han firades känslosamt av med blommor, ett diplom 

från hembygdsförbundet samt en skål i alkoholfri  

cider. Till ny ordförande valdes Nina Wallin. 

N är Rolf Gordon i en kort intervju efteråt får  

frågan vad han minns som starkast från tiden i 

föreningen, så svarar han: en period under tidigt 80-

tal när det anordnades praktiska aktivitetsdagar med 

boskapsdjur, där man klippte ull på får och mjölkade 

kor, både för hand och maskin. Därtill tillverkade 

man hängrännor och brände trätjära i mindre skala. 

Samarbeten med skolan i form av magiska tidsresor 

är en annan tid som han minns med extra värme, där 

eleverna fick prova på gamla tiders sysslor.  

Nu ska han avnjuta sin stundande ledighet med bl.a. 

att sköta sin trädgård, en annan av favoritsysslorna. 

             Text & bild: Jesper Ström, ÖHF 

Rolf Gordon (tv) tar emot diplom och 
en blomma från hembygdsförbundets 
ordförande Rolf Pettersson.  

Känslosam avtackning i Grebo 

Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland har nu öppnat en förenings-
sida för Hembygdsrörelsen! Här finns den: 

Där kommer ni att hitta information och tips på cirklar, utbildningar och förenings-
utveckling speciellt inriktade mot hembygdsföreningar. Bland annat dessa: 

Bli Digital 2021 - Utbildningen för dig som är föreningsmedlem och digital nybörjare.  

Promenadcirklar och Friluftslivets År  

Värdskapsutbildning 
 

Vid intresse och frågor,  
kontakta: 

 

Anna Eriksson 
SV Östergötland 
anna.eriksson@sv.se  

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/foreningar/hembygdsrorelsen/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/artiklar-som-anvands-i-block/aktuellt-gemensamt/bli-digital-2021/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/artiklar-som-anvands-i-block/aktuellt-gemensamt/promenadcirklar/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/foreningar/hembygdsrorelsen/aktuellt/vardskapsutbildning/
mailto:anna.eriksson@sv.se
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Ta del av höstens kulturarvsdag på Youtube! 

Väv samman släktforsk-

ning med historiska kar-

tor, arkeologi, demografi, 

de stora historiska skeen-

dena och lokalhistoria. 

Källorna samvisualiseras 

för att skapa samman-

hangen som dina förfäder 

levde i. Kort sagt: Sätt dig i historiens flöde.  

- Trackuback kom till för att vi ville skapa de verktyg 

som vi själva saknade, säger Hjalmar Granberg, en 

av grundarna. Utvecklingen har pågått i två år, och 

de senaste månaderna har en community av beta-

testare gått igenom plattformen. Nu öppnar vi på 

riktigt, fortsätter han. 

Idag är grundarna på Trackuback dessutom extra 

glada, då de har fått utvecklingsmedel från Vinnovas 

utlysning Innovativa Startups, steg 2. I samband 

med premiären går företaget nu in i ett projekt för 

internationella marknader i USA, Norge och Dan-

mark. Inom projektet utvecklas bland annat en DNA-

modul för visualisering av historiskt DNA, som visar 

hur våra förhistoriska släktingar befolkade världen. I 

Trackuback - en nydanande släktforskningsplattform! 

utvecklingsprojektet samarbetar de bland annat 

med den namnkunnige släktforskaren Ted Ros-

vall, bl.a. känd från ”Vem tror du att du är?”, och 

DNA-experten Peter Sjölund. Wikimedia Sverige 

är ytterligare en viktig samarbetspartner.  

- Redan nu är Trackuback en nydanande platt-

form. Vi har för avsikt att bli en ledande internat-

ionell aktör inom släktforskning och historia på 

lång sikt, säger Mårten Swärd som är kartexpert 

och medgrundare till företaget. 
 

Trackuback är ett startupbolag med bas i Norrkö-

ping, bestående av Hjalmar Granberg, Mårten 

Swärd och Per Filipsson.  

Trackuback AB, Tunnbindaregatan 37,  

Norrköping 

http://www.trackuback.com  

http://www.facebook.com/trackuback 

info@trackuback.com 
 

Telefon: 073 – 95 195 95  

Pga rådande restriktioner för pandemin ställdes Kulturarvs-

dagen 5/11 in i fysisk form, men några av de intressanta före-

dragen går nu att se digitalt på en av Kulturarv Östergötlands 

Youtube-kanaler –  bl.a. om pestkyrkogårdarna i länet. 

 

SE FÖREDRAGEN PÅ DENNA LÄNK: 

http://www.trackuback.com
http://www.trackuback.com
http://www.facebook.com/trackuback
mailto:info@trackuback.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMnTy4pboRKzeYd4DQAhIPtlJWTEjTE1e
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Gratis webbseminarium: Hembygdsfö rsa kringen – vad alla  
styrelsemedlemmar bö r veta! 

Passar fö r: Styrelsemedlemmar eller andra aktiva söm vill veta mer öm 

Hembygdsfö rsa kringen öch hur man arbetar skadefö rebyggande.  
 

Inneha ll: Ha r fa r du veta vilket fö rsa kringsskydd söm Hembygdsfö rsa k-

ringen ger öch vilka fallgröpar ni bö r undvika. Vi ga r öcksa  igenöm hur 

kursen Säker föreningsgård genömfö rs öch vad fö reningen egentligen  

tja nar pa  skadefö rebyggande arbete. Dessutöm tar vi upp rabatter öch  

bidrag samt köstnadsfria mallar öch guider söm erbjuds alla fö reningar 

med Hembygdsfö rsa kringen. 
 

Datum: 13 januari 2021. Tid: kl. 19-20.  
 

ANMÄL ER VIA DENNA SIDA: 

Hembygdsförsäkringen Tel: 0200-22 00 55   forsakring@hembygdsforbundet.se  

https://www.hembygd.se/shf/page/137519
https://www.hembygd.se/shf/page/3174
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Det är förordning (2017:628) om statsbidrag till 

kulturarvsarbete som styr bidragsgivningen.  

Bidraget betalas ut i förskott. Den som söker 

anger själv hur länge projektet kommer att pågå. 

Bidraget delas ut en gång per år, under våren. 

Under 2021 är bidraget på totalt 11 miljoner 

kronor, varav 8 miljoner är reserverade för ar-

betslivsmuseer. Hur mycket pengar som finns att 

dela ut anges varje år i Regeringens reglerings-

brev till Riksantikvarieämbetet, som kommer i 

december. 

Vem kan söka? 
 

Bidrag kan sökas av arbetslivsmuseer, hem-

bygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamhet-

er som syftar till att bevara och utveckla kultur-

historiska värden. Dessa värden kan vara såväl  

fysiska som immateriella. Verksamheten ska 

vara tillgänglig för allmänheten, eller avses att 

bli det. 

Organisationen som söker ska vara stabil och ha 

en dokumenterad verksamhet. Sökanden 

måste vara en juridisk person (till exempel en 

ideell förening, ett aktiebolag eller en stiftelse). 

Bidraget riktar sig i första hand till civilsam-

hällets organisationer. 

För vad kan man söka bidrag? 

Bidrag kan sökas för insatser som syftar till att 

bevara, använda och utveckla kulturarvet.  

Projektet ska vara tydligt avgränsat från ordina-

rie verksamhet och ha ett start- och slutdatum. 

Projekt inom byggnadsvård och byggnation 

kommer inte att prioriteras. För projekt inom 

byggnadsvård hänvisar vi i första hand till  

länsstyrelsens bidrag till kulturmiljövård. 
 

LÄS MER OM OCH SÖK BIDRAGET  

SENAST 31 JAN 2021 VIA DENNA SIDA: 

Där hittar ni även en lista över alla projekt som 

fick detta bidrag under 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Sök bidrag till kulturarvsarbete från 
Riksantikvarieämbetet! 

Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel 
som Riksantikvarieämbetet fördelar till insatser 
med syfte att bevara, använda och utveckla 
kulturarvet.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017628-om-statsbidrag-till_sfs-2017-628
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017628-om-statsbidrag-till_sfs-2017-628
https://www.raa.se/kulturarv/bidrag-anslag-och-fonder/kulturmiljovardsanslaget/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/
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I  takt med att Landeryds församling i Linköping har 
byggts ut mot Ullstämma och Harvestad – och med 

stor inflyttning som följd – har vår hembygdspark i 
Harvestad blivit mer och mer populär. Det årliga  
nationaldagsfirandet har de två-tre senaste åren  
besökts av cirka 1 500 personer. Friluftsteatern om 
somrarna i samarbete med Kulturaktörerna har också 
sett en ökad publiktillströmning vilket krävt fler och 
fler föreställningar.  

Med hänsyn till detta har det blivit ohållbart med de 
undermåliga sanitära förhållandena i parken vid dessa 
arrangemang. Gammaldags torrdass och inhyrda baja-
major uppfyller inte våra besökares krav, särskilt inte 
för äldre, rullstolsburna och småbarnsfamiljer. 

För att råda bot på förhållandena började vi under 
2018 att planera för en utbyggnad av befintligt vagns-
lider för att där åstadkomma toaletter, även handi-
kapptoalett och 
skötrum.  

S amtidigt 
ville vi 

passa på att 
utöka våra för-
rådsutrymmen 
och åstad-
komma plats 
för våra träd-
gårdsredskap 
och vår traktor. 
Vi planlade 
även för uppe-
hållsrum och 
pentry för våra 

trogna medlemmar som arbetar med underhåll och 
reparationer i parken året om, i ur och skur.   

Parken var heller inte ansluten till kommunens vatten- 
och avloppsledningsnät vilket var en förutsättning för 
utbyggnaden.  

E fter att vi ritat hur vi ville ha det och låtit ett par 
oberoende byggare räkna på kostnaderna ham-

nade vi på drygt 2 milj kr. Själv hade föreningen  
lyckats spara ihop en del pengar under årens lopp  
avsedda för ändamålet. 

Projektet döptes till Tillgänglighet och en jakt på 
finansiering påbörjades. Hos länsstyrelsen ansökte vi 
om stöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. 

Ansökan, åtföljd av 21 (!) bilagor sändes in den 24 
oktober 2019. Efter en omfattande skriftväxling med 
handläggaren på länsstyrelsen och efter komplettering 

med ytterligare 
bilagor bifölls 
vår ansökan 
och vi bevilja-
des bidrag med 
80% (= 
1 656 000 kr) 
av den slutligen 
fastställda kost-
naden för hela 
projektet om 
2 070 000 kr.  

Men härtill 
krävdes enligt 
reglerna ytterli-
gare 10% 

 Projekt Tillgänglighet snart i mål hos Landeryds  
Hembygdsförening 

Text: Håkan Johansson, bild: Ragnar Ronneteg, 

Landeryds Hembygdsförening. 
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(207 000 kr) av en annan offentlig medfinansiär.  
Linköpings kommun ställde välvilligt upp med detta  
belopp och vår egen insats beräknades således bli 
207 000 kr. 

Det slutliga beslutet från länsstyrelsen kom 2020-01-
28. Efter att all formalia retts ut med kommunens 
bygglovskontor och Tekniska Verken kunde arbetet 
med byggnationen påbörjas.  

Till entreprenör för projektet antogs Vårdnäs Bygg 
AB. Först gällde det att få vatten- och avloppsfrågan 
löst. Det krävdes ca 100 meters ledningsdragning på 
kommunal mark till närmaste lämpliga anslutnings-
punkt och därmed även ett servitutsavtal med kom-
munen. 

Bygget löpte på under gynnsamma väderförhållanden 
och var färdigt och slutbesiktigat 2020-11-01. 

Några reflektioner, värda att känna till: 

All kommunikation när den gäller denna typ av  
bidrag sker via Jordbruksverkets e-tjänst. Alla  
fysiska dokument måste skannas och sändas digitalt.  

U töver att ett förskott om 250 000 kr beviljas  
innan byggstart, måste alla kostnader betalas av 

föreningen innan man får några bidragspengar utbe-
talda. Det krävs alltså att föreningen har likviditet 
nog till detta. Stundtals låg vi ute med belopp på mer 
än 500 000 kr.  

Alla betalningar måste styrkas med både faktura och 
betalningsallegat.  

Handläggningstiden från det att underlag för gjorda 
betalningar skickas in till dess utbetalning från jord-
bruksverket sker är ca två månader (först tar det ca 
sex veckor hos länsstyrelsen innan utbetalning god-
känns - sedan dröjer det ytterligare tre-fyra veckor 
innan pengar kommer från Jordbruksverket).  

Länsstyrelsen har haft begränsad kapacitet under  
coronatiden, men tjänstemännen har varit hjälp-
samma och tillmötesgående vid varje ansökan om 
delbetalning och gjort vad de kunnat för att skynda 
på handläggningen när våra likvida medel har sinat. 
En eloge till dem! 

Nu återstår för föreningen att få ut de sista 330 000 
kronorna av bidraget, vilket kommer att ske efter att 
projektets slutredovisning (inskickad 2020-11-11) 
godkänts. Det ska även göras en fysisk besiktning av 
länsstyrelsen innan godkännandet. Vi räknar med att 
detta kan ske någon gång i januari – februari nästa år. 

Slutligen: den som dragit det stora lasset när det gäl-
ler ansökningarna är vår medlem Ragnar Ronneteg. 
Har ni frågor så kontakta gärna honom!   
 

E-post: ragnarlanderyd@gmail.com 
Tel: 0708141590 

www.landerydhbf.se 

 

Förlängning av landsbygdsprogrammet  
2021-2022 

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och 

med 2020. Eftersom programperioden lider mot sitt 

slut, och nästa period kommer starta 2023, kommer 

det bli aktuellt med så kallade förlängningsår.  

LÄS MER HÄR: 

 

mailto:ragnarlanderyd@gmail.com
http://www.landerydhbf.se
https://jordbruksverket.se/stod/jordbrukspolitiken-cap/forlangning-av-landsbygdsprogrammet-2021-2022
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Ny upplaga av Norrköpings gatunamn 
nästa år!  

Boken Norrköpings gatunamn av Peter Kristensson kom ut 

första gången 2014, och en andra, utökad upplaga med 69 

nya namn kom 2016. Båda upplagorna på sammanlagt  

3 000 exemplar är sedan länge slutsålda.  

I november nästa år är det dags för en tredje upplaga och 

eftersom Norrköping växer kommer den att innehålla minst 

75 nya namn på gator, torg, rondeller och parker i Norr-

köpings kommun.  

De flesta namnen finns i Inre hamnen på Saltängen, Sand-

byhov, området Sandtorp i Klockaretorpet och vid Lindö-

badet samt vid Kolmårdsanstalten och i Eneby landsbygd 

och Styrstad.  
 

Förhandsboka redan nu till rabatterat pris! 

Som vanligt lever Norrköpings historia vidare på gatuskyltar-

na. I Inre hamnen har namnen koppling till hamn- och varvs-

verksamheten där, i Sandbyhov är de hämtade från det 

gamla sjukhuset och i Klockaretorpet fortsätter traditionen 

med att namnge gator efter kända Norrköpingsbor.  

Hittills är det alltså 75 nya namn, men tredje upplagan av 

Norrköpings gatunamn kommer att omfatta även de namn 

som fastställs under de första 9 månaderna under 2021 – 

vid sidan av de drygt 1 500 som redan dokumenterats. 

Klingsbergs Förlag   
 

info@klingsbergsforlag.se  

www.klingsbergsforlag.se  

Norrköpings gatunamn på nätet:  

www.norrkopingshistoria.se 

http://www.atremi.se/
https://www.klingsbergsforlag.se/bestall-tredje-upplagan-av-norrkopings-gatunamn/
https://www.klingsbergsforlag.se
https://www.norrkopingshistoria.se/
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 Östergötland Spirar – ett nytt evenemang i den närproducerade matens och landsbygdens tecken.  
Östgötadagarna – på hösten – är ett starkt evenemang och varumärke med gott rykte både lokalt och i våra 
närregioner. Ett naturligt steg i utvecklingen är att skapa ytterligare ett evenemang på våren för att lyfta  
säsongens primörer och aktiviteter. Tillsammans skapar vi en unik helhet och marknadsför hela Östergötland 
under samma tak för att öka försäljningen av lokala produkter under hela året. Upplägget kan liknas vid  
Östgötadagarnas men här vill vi lyfta vårens läckerheter – äppelblom, primörer och nyfödda djur. 

Östergötland Spirar är en fantastisk möjlighet för dig som producent att möta dina konsumenter. Du träffar 
kunder, samarbetspartner och det är ett utmärkt tillfälle att testa nya produkter och aktiviteter. Vi sår och vi 
skördar. Allt som sås och spirar under Östergötland Spirar i maj skördas sen under Östgötadagarna som alltid 
är första helgen i september. Anmäl er på sidan www.ostgotadagarna.se/sv/anmalan/ 

https://www.ostgotadagarna.se/sv/anmalan/
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Hembygdsbladet önskar alla en God Jul! 

 

 

En alternativ jul i hembygden 

I en tid av social distans, där så många ordinarie verksamheter får  

ställas in, gäller det att tänka lite nytt och annorlunda. Detta har 

Mjölby Hembygdsförening tagit fasta på och anordnat ett jularrange-

mang i form av en ljusvandring på hembygdsgården på Holmen i cen-

trala Mjölby. Tänd belysning samt julpyntade rum med utklädda  

dockor i stugorna, ger besökare möjlighet att utforska på egen hand 

genom att titta in genom fönstren och beskåda en riktigt gammaldags 

jul. Många gäster har till och med slagit sig ner i Gröna paviljongen 

med något varmt att sitta på, och försett sig med varm dryck. Natur-

ligtvis med avstånd från varandra. Hela december ut är ljuset tänt så 

besökare kan svänga förbi när de har lust. Ett väldigt uppskattat  

initiativ! 

Foton: Karine Andersson, Mjölby Hbf 


