
God Jul och Gott Nytt År

En jul- och nyårshälsning 
från regementsledningen

Följ regementets verksamhet på: 
forsvarsmakten.se/i19, facebook.com/initton och instagram.com/i19norrbottensregemente

Norrbottens regemente, Box 9105, 961 19 Boden, Tel: 0921-34 80 00 (vx)

Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören
Strax dags för julfirande igen, och vi måste som vanligt ha haft väldigt roligt så snabbt som året har gått. I år höjde vi 
åter ambitionsnivån en smula, och besökte bland annat under första helgen i september Toner från Laxön tillsammans 
med Ing 1 kamratförening, en uppskattad resa. Kommande augusti bjuder vi istället in till firande på Ängesholmen,
där vi kan minnas (nåja) att det då är 90 år sedan övningsplatsen införskaffades.

Information om kamratföreningens aktiviteter hittar man på hemsidan, ing3kf.com, eller i Polarpionjären.
Medlem blir man enkelt genom att sätta in medlemsavgiften 100 kr för ett helt år på plusgiro 161757-0,
vilket även ger Polarpionjären hem i brevlådan.

Väl mött vid föreningens aktiviteter,
till dess önskar styrelsen både nya, gamla och blivande medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Ben Påhlsson, ordförande

Ing 3 Kamratförening, Box 9105, 961 19 BODEN. Hemsida: www.ing3kf.com
Sekreterare Erik Hansson tel: 070-388 55 28 eller e-post: erik.hansson@mil.se

S 3 kamratförening
Föreningens aktiviteter ser du på vår hemsida, www.s3kamrat.com.
Nytt för året är våra månadsträffar på O II första måndagen i månaden
med nästa träff den 5 februari kl 1400.

Senaste numret av tidningen PARABOLEN har just lämnat tryckpressarna.  
Läsvärd!  Vårt arbetet med S3 historieverk del 2 fortgår och boken ska
finnas tillgänglig under hösten 2018.

Vi önskar er alla en RIKTIGT GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
Väl mött under 2018.

Ulf Nordlander, ordförande

Föreningen P 5
Pansarkamrater, medlemar,
Det lackar mot jul och nyår även detta år och föreningen tar nya tag mot nästa år. Efter en för föreningen mycket lyckad 
Garnisonens dag 7 oktober, har arbete med fordonen fortsatt enligt tidigare år. Smått och stort skall göras, senast har 
vi startat upp Ltgb 938 som stått stilla sedan den kördes på plats för fem år sedan. Blev en liten utmaning att få igång 
den igen. Tyvärr har vi haft stöld på lastbilen då någon valt att skruva bort delar från bromssystemet!

Med stor sannolikhet kommer Föreningen P5 att bli medlemmar i SMKR, Sveriges militära kamratföreningars
riksförbund under nästa år. Mer information om detta efter nyåret! Datum för årsmötet är ännu inte klart men under 
perioden februari/mars. Information om detta kommer som vanligt via mail, info på vår hemsida och via facebook.
Hemsidan foreningenp5.com kommer fortsättningsvis att uppdateras och vi uppmanar även till användning av vår 
Facebooksida där dessa används som informationsportal för vår verksamhet.

En God Jul och ett Gott Nytt År!
Önskas alla våra medlemmar

Anders Möller, ordförande



2 3

Norrbottens regementes kamratförening
Ett varmt tack till medlemmar, regementet, övriga kamratföreningar med flera under år 2017.
Bli gärna medlem hos oss! Anställda, civila, befäl och soldater vid I 19 och andra förband samt andra intresserade är välkomna. 
Medlemsavgiften är otroligt låg, 200:- för livslångt medlemskap. Avgiften sätts in på Bg 127-4968, Norrbottens reg. Kamrat-
förening, glöm ej ange namn och adress. Välkommen!

Då tidning och annan information går ut via nätet vill vi påminna att Du meddelar mailadress till erling.molin@telia.com
Anmäl också adressändring. Du kan beställa boken ”Norrbottens regemente 100 år i Boden”, 250: - +porto, skicka beställningen 
till undertecknad. Julbrevet ”RENEN 2 2017” kommer ut till jul. Vi har en hemsida, googla på I 19 Kamratförening.
Vi önskar vår avgående chef, öv. Mikael Frisell varmt lycka till i sin nya befattning, tack för allt stöd!

Till alla läsare önskar vi en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

För styrelsen, Erling Molin, ordförande

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Äntligen, kan vi alla utropa då den efterlängtade julledigheten står för dörren med allt vad det innebär. 
Lukten av glögg och pepparkakor skola sprida sig i våra stugor, prassel av papper när knäcken ska befrias från sina formar
för att fylla våra gommar, skrammel av bestick och tallrikar när vi skyndsamt ska duka inför årets gemensamma julmiddag. 
Sedan skall vi inmundiga julens läckerheter och skölja ner det med julmust eller annan liknande juledryck. Senare ska vi lyssna
till Benjamin Syrsas stämma när han sjunger ”Ser du stjärnan i det blå”, för att därefter höra ljudet av skratt och tjut av glädje
över julklappars innehåll. På kvällen skall Karl-Bertil Jonssons julafton få oss att begrunda julens budskap och postens
hantering av våra julklappar som vi skickar till våra släktingar. 

Oavsett allt detta ståhej, njut av julen tillsammans med nära och kära.
POK önskar Er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Bengt Flodin, ordförande

Klubb 19
Klubb 19 - regementets utpost i söder fullföljer som möjlighet att träffas för umgänge i god kamratskap. Vi fortsätter med
pubaftnar på FHS och i höst har vi lyssnat på medlemmarna David Bergman och Mats Rehn samt ser som julavslutning fram
emot en lägesrapport av C A 9. Så hade vi glädjen att möta C I 19 vid traditionellt höstmöte och en som vanligt mycket trevlig
middag. Bulletinen gläder oss fyra gånger om året.

Efter sedvanligt julfirande väntar högtidsmiddag på Fraustadtdagen, pubaftnar och kanske något studiebesök
(se vidare: klubb19.wordpress.com) - och i god ordning välkomnar jag var och en att ansluta till vår gemenskap
och att delta när tillfälle ges! Det kan sedan inte nog understrykas hur mycket vi uppskattar en mycket god kontakt
med regementet. Klubb 19 kommer självklart hem till Boden för att hälsa vår nye regementschef för att önska dig
lycka till i ett så viktigt ämbete i vår försvarsmakt.

Klubb 19 vill önska alla kamrater vid regementet och i de andra kamratföreningarna en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2018!

Jan FT Mörtberg, ordförande

Regementskamrater!
Nu är det snart jul och de flesta av oss får en välförtjänt 
ledighet. För mig är det en väldigt speciell känsla i år, 
eftersom jag lämnar regementet för ett uppdrag inom FMV 
vid årsskiftet. Det har varit de tre bästa åren i mitt yrkes-
liv, så det är med stort vemod och en tår i ögat jag lämnar 
regementet och alla fantastiska medarbetare när vi går på 
julledighet. 

Det har varit en ära och stor 
förmån att få vara chef för 
ett så stort och fint förband 
som I 19, med verksamhet 
över halva Sverige - och på 
många andra platser emel-
lanåt som Afghanistan, Mali 
och Gotland. Det är framför 
allt ni medarbetare som 
gör jobbet som chef I 19 
och chef MR N så speciellt. Jag är stolt över den inställning 
jag möter hos er och stolt över att ni i alla lägen levererar 
verksamhet i hög klass. Utan personalen är I 19 ingenting. Ni 
är allt! Jag tillträdde som chef i december 2014 och det har 
verkligen hänt mycket under de här tre åren. 

Tydlig politisk inriktning
Vi har fått en tydlig politisk inriktning med fokus på det 
nationella försvaret och väpnat angrepp. Det har satt våra 
krigsförband inklusive hemvärnet än mer i centrum än 
tidigare. ÖB:s inriktning har vi sedan kunnat bryta ned till 
mål på vår nivå, så att det också är tydligt för oss vad vi ska 
åstadkomma. Nu är det en röd tråd från politisk nivå ända 
ned till verksamheten på regementet. Det är mycket bra!

Ökad operativ förmåga är det övergripande målet och då är 
det glädjande att vi har fått igång en omfattande övnings-
verksamhet som kryddas med krigsförbandsövningar för 
våra förband. Krigsdugligheten ska ökas!

Vinterförmåga
Att Arktis och Nordkalotten har fått en större militärstrate-
gisk betydelse märks inte minst genom det ökade intresset 
för vinterförmåga och vinterutbildning från både svenska 
förband och från andra nationer. Det är bra, strid i subark-
tisk miljö är ju vår styrka och hos oss finns det fantastiska 
övningsförutsättningar.

Här blir verkligen Arméövning 19 något att se fram emot. 
En övning i vintermiljö med övningsområde i både norra 
Sverige och norra Finland och med stort deltagande av 
våra utländska samarbetspartners. Det blir något att bita 
i för Tredje brigaden. Det finns förutsättningar för att det 
blir en riktigt bra övning som också kommer att stärka det 
svensk-finska samarbetet ytterligare. Jag hoppas verkligen 
jag får möjlighet att följa övningen på plats på något sätt.

När det gäller grundutbildningen går vi äntligen från individ-
vis utbildning tillbaka mot en grundutbildning där vi utbildar 
förband. Vi har också fått plikten som ett verktyg och kom-
plement till frivilligheten. Det är ett steg i rätt riktning, som vi 
har efterfrågat länge. Nu gäller det att vi klarar av att utbilda 
avsevärt fler rekryter framöver. Det är kanske den allra vikti-
gaste strategiska frågan för regementet och FM.

Det goda samarbetet inom regementet, garnisonen, förban-
den i norr och med aktörerna i samhället är viktigt att beva-
ra. Vi måste hålla ihop. Det är en framgångsfaktor. Försvaret 

är hela samhällets angelägenhet 
och då är det glädjande att det 
finns ett alltmer ökat förtroende 
för oss och vår verksamhet. Det 
är helt avgörande nu när total-

försvaret ska byggas upp igen. Här ska vi i norr vara stolta.
Vi har tillsammans med våra civila samarbetspartners
i totalförsvaret kommit en bra bit på vägen. 

De bästa åren
Det jag framför allt kommer att bära med mig i minnet som 
chef I 19 och chef MR N är er medarbetare. Hos er har jag 
alltid mött en stark lojalitet och vilja att lösa uppgiften på 
bästa sätt, även när det har varit tuffa och utmanade förut-
sättningar. Det gäller alla: civila, soldater, officerare, frivilliga 
och både heltidsanställda och alla med deltidsengagemang. 
Ni är mycket professionella i allt ni gör och det är många 
utanför regementet som har uppmärksammat detta.
I 19:s medarbetare pratar man gott om.

Ni lever verkligen upp till devisen ”De hafva aldrig vikit eller 
för sin egen dehl tappadt” eller som det står i vår vision:
’’I 19 levererar alltid, i alla situationer och i alla miljöer.’’
Var stolta, det är jag! Det är det som gör att jag har haft 
Sveriges bästa överstejobb. Jag lämnar nu regementet med 
sorg i hjärtat och kommer alltid att minnas de här åren som 
de absolut 
bästa i mitt 
yrkesverk-
samma liv. 
Jag har för-
sökt göra vad 
jag har kunnat 
för er, för 
verksamheten 
och för I 19. 

Avslutningsvis vill jag önska alla en God Jul och Gott Nytt 
År och samtidigt passa på att önska lycka till framöver. Vi 
sänder också en tanke till alla som inte kan fira jul i hemmet 
med sina nära och kära. Välkomna hem Mali 06 och lycka till 
i insatsområdet Mali 07!

Tack för mig! Ta lika bra hand om den nya chefen som jag 
har blivit omhändertagen.

’’En gång I 19-ing,
alltid I 19-ing!’’

            Mikael Frisell, regementschef

Veteran- och  
kamratföreningen  
Blå dragoner 
 
önskar alla en God Jul  
och ett Gott Nytt År!

Bjarne Hald, ordförande

”Vi måste hålla 
ihop. Det är en 
framgångsfaktor.”

O
m

sl
ag

sb
ild

: T
id

ig
 v

år
 i L

ád
dj

uv
ág

gi
 v

id
 K

eb
ne

ka
is

e 
fjä

lls
ta

tio
n 

20
16

.  F
ot

og
ra

f: 
M

at
s N

ys
tr

öm

”De hafva aldrig wikit eller för sin egen dehl tappadt”
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Norrbottens regementes kamratförening
Ett varmt tack till medlemmar, regementet, övriga kamratföreningar med flera under år 2017.
Bli gärna medlem hos oss! Anställda, civila, befäl och soldater vid I 19 och andra förband samt andra intresserade är välkomna. 
Medlemsavgiften är otroligt låg, 200:- för livslångt medlemskap. Avgiften sätts in på Bg 127-4968, Norrbottens reg. Kamrat-
förening, glöm ej ange namn och adress. Välkommen!

Då tidning och annan information går ut via nätet vill vi påminna att Du meddelar mailadress till erling.molin@telia.com
Anmäl också adressändring. Du kan beställa boken ”Norrbottens regemente 100 år i Boden”, 250: - +porto, skicka beställningen 
till undertecknad. Julbrevet ”RENEN 2 2017” kommer ut till jul. Vi har en hemsida, googla på I 19 Kamratförening.
Vi önskar vår avgående chef, öv. Mikael Frisell varmt lycka till i sin nya befattning, tack för allt stöd!

Till alla läsare önskar vi en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

För styrelsen, Erling Molin, ordförande

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Äntligen, kan vi alla utropa då den efterlängtade julledigheten står för dörren med allt vad det innebär. 
Lukten av glögg och pepparkakor skola sprida sig i våra stugor, prassel av papper när knäcken ska befrias från sina formar
för att fylla våra gommar, skrammel av bestick och tallrikar när vi skyndsamt ska duka inför årets gemensamma julmiddag. 
Sedan skall vi inmundiga julens läckerheter och skölja ner det med julmust eller annan liknande juledryck. Senare ska vi lyssna
till Benjamin Syrsas stämma när han sjunger ”Ser du stjärnan i det blå”, för att därefter höra ljudet av skratt och tjut av glädje
över julklappars innehåll. På kvällen skall Karl-Bertil Jonssons julafton få oss att begrunda julens budskap och postens
hantering av våra julklappar som vi skickar till våra släktingar. 

Oavsett allt detta ståhej, njut av julen tillsammans med nära och kära.
POK önskar Er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Bengt Flodin, ordförande

Klubb 19
Klubb 19 - regementets utpost i söder fullföljer som möjlighet att träffas för umgänge i god kamratskap. Vi fortsätter med
pubaftnar på FHS och i höst har vi lyssnat på medlemmarna David Bergman och Mats Rehn samt ser som julavslutning fram
emot en lägesrapport av C A 9. Så hade vi glädjen att möta C I 19 vid traditionellt höstmöte och en som vanligt mycket trevlig
middag. Bulletinen gläder oss fyra gånger om året.

Efter sedvanligt julfirande väntar högtidsmiddag på Fraustadtdagen, pubaftnar och kanske något studiebesök
(se vidare: klubb19.wordpress.com) - och i god ordning välkomnar jag var och en att ansluta till vår gemenskap
och att delta när tillfälle ges! Det kan sedan inte nog understrykas hur mycket vi uppskattar en mycket god kontakt
med regementet. Klubb 19 kommer självklart hem till Boden för att hälsa vår nye regementschef för att önska dig
lycka till i ett så viktigt ämbete i vår försvarsmakt.

Klubb 19 vill önska alla kamrater vid regementet och i de andra kamratföreningarna en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2018!

Jan FT Mörtberg, ordförande

Regementskamrater!
Nu är det snart jul och de flesta av oss får en välförtjänt 
ledighet. För mig är det en väldigt speciell känsla i år, 
eftersom jag lämnar regementet för ett uppdrag inom FMV 
vid årsskiftet. Det har varit de tre bästa åren i mitt yrkes-
liv, så det är med stort vemod och en tår i ögat jag lämnar 
regementet och alla fantastiska medarbetare när vi går på 
julledighet. 

Det har varit en ära och stor 
förmån att få vara chef för 
ett så stort och fint förband 
som I 19, med verksamhet 
över halva Sverige - och på 
många andra platser emel-
lanåt som Afghanistan, Mali 
och Gotland. Det är framför 
allt ni medarbetare som 
gör jobbet som chef I 19 
och chef MR N så speciellt. Jag är stolt över den inställning 
jag möter hos er och stolt över att ni i alla lägen levererar 
verksamhet i hög klass. Utan personalen är I 19 ingenting. Ni 
är allt! Jag tillträdde som chef i december 2014 och det har 
verkligen hänt mycket under de här tre åren. 

Tydlig politisk inriktning
Vi har fått en tydlig politisk inriktning med fokus på det 
nationella försvaret och väpnat angrepp. Det har satt våra 
krigsförband inklusive hemvärnet än mer i centrum än 
tidigare. ÖB:s inriktning har vi sedan kunnat bryta ned till 
mål på vår nivå, så att det också är tydligt för oss vad vi ska 
åstadkomma. Nu är det en röd tråd från politisk nivå ända 
ned till verksamheten på regementet. Det är mycket bra!

Ökad operativ förmåga är det övergripande målet och då är 
det glädjande att vi har fått igång en omfattande övnings-
verksamhet som kryddas med krigsförbandsövningar för 
våra förband. Krigsdugligheten ska ökas!

Vinterförmåga
Att Arktis och Nordkalotten har fått en större militärstrate-
gisk betydelse märks inte minst genom det ökade intresset 
för vinterförmåga och vinterutbildning från både svenska 
förband och från andra nationer. Det är bra, strid i subark-
tisk miljö är ju vår styrka och hos oss finns det fantastiska 
övningsförutsättningar.

Här blir verkligen Arméövning 19 något att se fram emot. 
En övning i vintermiljö med övningsområde i både norra 
Sverige och norra Finland och med stort deltagande av 
våra utländska samarbetspartners. Det blir något att bita 
i för Tredje brigaden. Det finns förutsättningar för att det 
blir en riktigt bra övning som också kommer att stärka det 
svensk-finska samarbetet ytterligare. Jag hoppas verkligen 
jag får möjlighet att följa övningen på plats på något sätt.

När det gäller grundutbildningen går vi äntligen från individ-
vis utbildning tillbaka mot en grundutbildning där vi utbildar 
förband. Vi har också fått plikten som ett verktyg och kom-
plement till frivilligheten. Det är ett steg i rätt riktning, som vi 
har efterfrågat länge. Nu gäller det att vi klarar av att utbilda 
avsevärt fler rekryter framöver. Det är kanske den allra vikti-
gaste strategiska frågan för regementet och FM.

Det goda samarbetet inom regementet, garnisonen, förban-
den i norr och med aktörerna i samhället är viktigt att beva-
ra. Vi måste hålla ihop. Det är en framgångsfaktor. Försvaret 

är hela samhällets angelägenhet 
och då är det glädjande att det 
finns ett alltmer ökat förtroende 
för oss och vår verksamhet. Det 
är helt avgörande nu när total-

försvaret ska byggas upp igen. Här ska vi i norr vara stolta.
Vi har tillsammans med våra civila samarbetspartners
i totalförsvaret kommit en bra bit på vägen. 

De bästa åren
Det jag framför allt kommer att bära med mig i minnet som 
chef I 19 och chef MR N är er medarbetare. Hos er har jag 
alltid mött en stark lojalitet och vilja att lösa uppgiften på 
bästa sätt, även när det har varit tuffa och utmanade förut-
sättningar. Det gäller alla: civila, soldater, officerare, frivilliga 
och både heltidsanställda och alla med deltidsengagemang. 
Ni är mycket professionella i allt ni gör och det är många 
utanför regementet som har uppmärksammat detta.
I 19:s medarbetare pratar man gott om.

Ni lever verkligen upp till devisen ”De hafva aldrig vikit eller 
för sin egen dehl tappadt” eller som det står i vår vision:
’’I 19 levererar alltid, i alla situationer och i alla miljöer.’’
Var stolta, det är jag! Det är det som gör att jag har haft 
Sveriges bästa överstejobb. Jag lämnar nu regementet med 
sorg i hjärtat och kommer alltid att minnas de här åren som 
de absolut 
bästa i mitt 
yrkesverk-
samma liv. 
Jag har för-
sökt göra vad 
jag har kunnat 
för er, för 
verksamheten 
och för I 19. 

Avslutningsvis vill jag önska alla en God Jul och Gott Nytt 
År och samtidigt passa på att önska lycka till framöver. Vi 
sänder också en tanke till alla som inte kan fira jul i hemmet 
med sina nära och kära. Välkomna hem Mali 06 och lycka till 
i insatsområdet Mali 07!

Tack för mig! Ta lika bra hand om den nya chefen som jag 
har blivit omhändertagen.

’’En gång I 19-ing,
alltid I 19-ing!’’

            Mikael Frisell, regementschef

Veteran- och  
kamratföreningen  
Blå dragoner 
 
önskar alla en God Jul  
och ett Gott Nytt År!

Bjarne Hald, ordförande

”Vi måste hålla 
ihop. Det är en 
framgångsfaktor.”
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”De hafva aldrig wikit eller för sin egen dehl tappadt”



God Jul och Gott Nytt År

En jul- och nyårshälsning 
från regementsledningen

Följ regementets verksamhet på: 
forsvarsmakten.se/i19, facebook.com/initton och instagram.com/i19norrbottensregemente

Norrbottens regemente, Box 9105, 961 19 Boden, Tel: 0921-34 80 00 (vx)

Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören
Strax dags för julfirande igen, och vi måste som vanligt ha haft väldigt roligt så snabbt som året har gått. I år höjde vi 
åter ambitionsnivån en smula, och besökte bland annat under första helgen i september Toner från Laxön tillsammans 
med Ing 1 kamratförening, en uppskattad resa. Kommande augusti bjuder vi istället in till firande på Ängesholmen,
där vi kan minnas (nåja) att det då är 90 år sedan övningsplatsen införskaffades.

Information om kamratföreningens aktiviteter hittar man på hemsidan, ing3kf.com, eller i Polarpionjären.
Medlem blir man enkelt genom att sätta in medlemsavgiften 100 kr för ett helt år på plusgiro 161757-0,
vilket även ger Polarpionjären hem i brevlådan.

Väl mött vid föreningens aktiviteter,
till dess önskar styrelsen både nya, gamla och blivande medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Ben Påhlsson, ordförande

Ing 3 Kamratförening, Box 9105, 961 19 BODEN. Hemsida: www.ing3kf.com
Sekreterare Erik Hansson tel: 070-388 55 28 eller e-post: erik.hansson@mil.se

S 3 kamratförening
Föreningens aktiviteter ser du på vår hemsida, www.s3kamrat.com.
Nytt för året är våra månadsträffar på O II första måndagen i månaden
med nästa träff den 5 februari kl 1400.

Senaste numret av tidningen PARABOLEN har just lämnat tryckpressarna.  
Läsvärd!  Vårt arbetet med S3 historieverk del 2 fortgår och boken ska
finnas tillgänglig under hösten 2018.

Vi önskar er alla en RIKTIGT GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
Väl mött under 2018.

Ulf Nordlander, ordförande

Föreningen P 5
Pansarkamrater, medlemar,
Det lackar mot jul och nyår även detta år och föreningen tar nya tag mot nästa år. Efter en för föreningen mycket lyckad 
Garnisonens dag 7 oktober, har arbete med fordonen fortsatt enligt tidigare år. Smått och stort skall göras, senast har 
vi startat upp Ltgb 938 som stått stilla sedan den kördes på plats för fem år sedan. Blev en liten utmaning att få igång 
den igen. Tyvärr har vi haft stöld på lastbilen då någon valt att skruva bort delar från bromssystemet!

Med stor sannolikhet kommer Föreningen P5 att bli medlemmar i SMKR, Sveriges militära kamratföreningars
riksförbund under nästa år. Mer information om detta efter nyåret! Datum för årsmötet är ännu inte klart men under 
perioden februari/mars. Information om detta kommer som vanligt via mail, info på vår hemsida och via facebook.
Hemsidan foreningenp5.com kommer fortsättningsvis att uppdateras och vi uppmanar även till användning av vår 
Facebooksida där dessa används som informationsportal för vår verksamhet.

En God Jul och ett Gott Nytt År!
Önskas alla våra medlemmar

Anders Möller, ordförande


