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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 18 december 2019 kl 19:00 – 20.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Martin Carling (C) och Per-Erik Norlin (S) 

  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 20 oktober 2019, kl. 07.30  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 98-114 

 Anett Isaksson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik (ej § 103) Andreas Nilsson (§ 103) 

 Justerare 

  

 Martin Carling Per-Erik Norlin 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-12-18 

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-20 Datum då anslaget tas ned 2020-01-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Anett Isaksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Martin Carling (C) 

Per-Erik Norlin (S) 

Andreas Nilsson (M) 

Carina Halmberg (S) 

Kenneth Gustavsson (C) 

Eva A Johansson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Larsinge Fahlén (S) 

Ingvar Johannesson (C) 

Mattias Petranyi (SD) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (C) 

Niclas Bergendal (SD) 

Muna Roumieh (S) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Christer Jörgensen (C) 

Bertil Bergendal (SD) 

Öyvind Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C) 

Kerstin Molander (KD) 

 

  

  

Tjänstemän  

Övriga Allmänheten består av 4 personer 
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§ 98 Dnr 2019-000049 000 

Utvecklingsplan 2020-2023 och Vision 2035 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens och nämndernas arbetsutskott har efter en 

visionskonferens den 29-30 januari startat upp arbetet med kommunens 

långsiktiga vision samt utvecklingsplan för den innevarande 

mandatperioden. Kommunutredare och kommunstrateg har haft i uppdrag att 

förbereda och processa ett underlag för den fortsatta dialogen i 

partigrupperna och sammanställa ett beslutsunderlag efter dialogen.Vid 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 presenteras underlaget till 

Vision 2035 samt utvecklingsplan 2020-2023. Planen består av fyra 

utvecklingsområden; kompetens, demokrati, plats och miljö, under varje 

område finns åtta utvecklingsmål som ska vara mätbara. Tillsammans med 

tillhörande handlingsplan, syftar den till att konkretisera och förverkliga 

visionen genom att prioritera mål, inriktningar och uppdrag.Vision 2035 

syftar till att ange en långsiktig inriktning för kommunens utveckling och 

beskriver det tillstånd kommunen vill uppnå fram till 2035. Remiss har 

därefter lämnats till samtliga nämnder och partigrupper för inhämtande av 

synpunkter och Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet har också 

uppmanats att lämna synpunkter. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde 2019-11-13 § 202 beaktas de yttranden som har inkommit från 

nämnder, partigrupp och privatperson. Ärendet föranleder diskussion och 

arbetsutskottet uppdrar åt hållbarhetcontroller att göra de ändringar som 

framkommit under diskussionen.                                                     

Kommunchefen redogör vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-27 

för de ändringar som gjorts i den reviderade utvecklingsplanen.     

Yrkande                                                                                                               

Martin Carling (C) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag.                                                     

Beslutsunderlag 

Förslag – reviderad utvecklingsplan 2020-2023                                                                    

Förslag – Vision 2035                                                                                    

Yttrande från socialnämnden, FOKUS-nämnden, plan- och 

byggnadsnämnden, Sverigedemokraterna och privatperson            

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till 

Vision 2035 och utvecklingsplan 2020-2023 för Dals-Eds kommun.  

                                                                                  

Expedieras till                                                                                         

Nämnderna/Hemsidan/Förvaltningschefer  
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§ 99 Dnr 2019-000291 100 

Kommunikationspolicy 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har sedan 2005, reviderad 2008, en informationspolicy 

för politiker och tjänstemän. Behov har identifierats om att ersätta 

informationspolicyn med en kommunikationspolicy som tar hänsyn till den 

utveckling som skett vad gäller nya kommunikationsmedel och vikten av att 

fokusera på kommunikation och dialog.  

Kanslichef föredrar vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

2019-11-13- § 209 förslag till kommunikationspolicy för Dals-Eds kommun. 

Syftet är att tydliggöra kommunen som avsändare och ge medborgarna den 

information om kommunens uppdrag och tjänster de behöver för att kunna 

förstå/använda dessa och samtidigt bjuda in till kommunikation. Policyn har 

också ett internt syfte genom att bidra till att ge kommunens medarbetare den 

hjälp de behöver för att göra ett bra jobb på området.                      

Arbetsutskott uppdrar åt kanslichef att utifrån diskussioner vid sammanträdet 

inkomma med komplettering i policyn för den del som avser bolag och 

kommunalförbundets ansvar, reviderad policy föreligger till dagens 

sammanträde. 

Förslaget har upprättats genom digitaliseringsstrateg i samråd med 

kommunchefens stab, webmaster och efter förankring i 

kommunledningsgruppen.   

Kommunikationspolicyn ska kompletteras med riktlinjer för kommunikation 

och dokumenthantering i kommunen.        

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kanslichef 2019-11-06                                                         

Reviderad kommunikationspolicy Dals-Eds kommun           

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -     Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till   

           Kommunikationspolicy och genom beslutet ersätta  

           Informationspolicy för politiker och tjänstemän        

      

Expedieras till 

Nämnderna                                   

Hemsidan                      

Förvaltningschefer 
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§ 100 Dnr 2019-000286 042 

Delårsbokslut 2019-08-31 - Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslut för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31 för Dalslands Miljö- 

och energiförbund föreligger.                                                                          

Förbundet uppvisar för perioden ett överskott om 260 tkr.  

      

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag DMEN 190926 § 67                

Protokollsutdrag DKKF 191010 § 23     

Delårsbokslut per 2019-08-31 - Dalslands Miljö- och energiförbund  

Revisionsberättelse 2019-10-21  

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna delårsbokslut 

2019-01-01 – 2019-08-31 för Dalslands Miljö- och energiförbund  

och lägga densamma till handlingarna. 

 

  

Jäv 

Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S), Andreas Nilsson (M), Carina 

Halmberg (S), Larsinge Fahlén (S), Per Normark (V), Christer Jörgenson (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kansli@dalsland.se 
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§ 101 Dnr 2019-000288 043 

Taxor för Dalslands miljö- och energinämnd år 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Miljö- och energiförbundet har den 10 oktober 2019 § 24, beslutat 

att föreslå kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, 

Färgelanda och Mellerud att fastställa förslag till taxor och avgifter för 

Dalslands Miljö- och energinämnds verksamhet enligt föreliggande förslag.      

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag DMEF 2019-10-10 § 24                 

Förslag taxor och avgifter - Dalslands miljö- och energinämnd 

  

     

Kommunfullmäktiges beslut 

     -     Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och timavgifter     

           i enlighet med Dalslands Miljö- och energinämnds förslag och  

           direktionens rekommendationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 

Kansli@dalsland.se 
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§ 102 Dnr 2019-000295 042 

Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-06-30 Fyrbodals 

kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-06-30 samt revisionsberättelse för 

Fyrbodals kommunalförbund föreligger.                                                        

Förbundet uppvisar för perioden ett överskott om 309 897 kronor.  

      

      

Beslutsunderlag 

Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 2019-01-01 – 2019-06-30 

Revisionsberättelse – revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund 2019-10-23 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del att godkänna delårsrapport 

2019-01-01 – 2019-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund och lägga 

densamma till handlingarna. 

 

Jäv 

Martin Carling (C) och Per-Erik Norlin (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 103 Dnr 2019-000284 107 

Delårsrapport per 2019-08-31 - Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-08-30 samt revisionsberättelse för 

Tolkförmedling Väst föreligger. Förbundet uppvisar för perioden ett 

överskott om drygt 4 mkr och prognosen för helåret är cirka 5 mkr. 

 

Direktionen beslutar 2019-09-27 § 376 att godkänna delårsrapport 2019 och 

översända den till medlemmarna för godkännande.  

      

Beslutsunderlag 

Delårsrapport Tolkförmedling Väst 2019                       

Revisionsberättelse - revisorer i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 

2019-10-16                                                                                                       

Revisionsrapport - Revisor PwC 2019-10-07   

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2019 för   

Tolkförmedling Väst och lägga densamma till handlingarna. 

 

  

Jäv 

Christina Virevik (C) och Carina Halmberg (S)    

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Tolkförmedling Väst 
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§ 104 Dnr 2015-000330 170 

Prolongering - Handlingsprogram 2015-2018 för 

förebyggande verksamhet för räddningstjänsten i Dals-Ed - 

enligt lag om skydd mot olyckor 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor 3 kap 3 §, ska kommunen ha ett 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska bland 

annat målet anges för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor 

som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser.  

Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för varje ny 

mandatperiod.  

 

Då förändrade lagkrav inom räddningstjänstens område väntas inom kort, 

och arbete med formerna för framtida gemensam systemledning för 

räddningstjänsterna i närområdet för närvarande pågår och vars resultat har 

betydelse för handlingsprogrammets innehåll, har nytt handlingsprogram 

ännu ej arbetats fram. 
 

Räddningschefen gör bedömningen att då riskbilden i kommunen inte 

väsentligt ändrats, torde konsekvenserna av att inte besluta om nytt 

handlingsprogram vara marginella och därför föreslås prolongering av 

nuvarande handlingsprogram. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse räddningschef 2019-11-11      

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

     -     Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till  

            prolongering av Handlingsprogram 2015-2018 för förebyggande  

            verksamhet för räddningstjänsten i Dals-Ed - enligt lag om skydd mot  

            olyckor till och med 2020-12-31. 

      

 

 

 

Expedieras till 

Räddningschef 
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§ 105 Dnr 2019-000234 330 

Medborgarförslag - iordningställa skogsvägen som går från 

Timmertjärn till Lilla Sågtjärn/badplatsen med samma 

standard som gång- och cykelvägen runt Timmertjärn 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2019-08-28 om att iordningställa 

skogsvägen som går från Timmertjärn till Lilla Sågtjärn/badplatsen med 

samma standard som gång- och cykelvägen runt Timmertjärn.   

Kommunfullmäktige har 2019-08-28 § 63 remitterat rubricerat 

medborgarförslag till kommunstyrelsen för vidare beredning.           

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-09-25 § 184 att remittera 

ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning och återkomma till 

arbetsutskottet. Det finns idag en gammal skogsväg som binder samman 

badplatsen vid Sågtjärn och Timmertjärn. Vägen är delvis bearbetad men 

den största delen är orörd mark som har använts för skogsskötsel, idag 

används vägen av många människor vid träning och promenader. Det är 

mycket rötter ovan jord och ett mindre område med sankmark vilket betyder 

att det är svårframkomligt med barnvagn, för äldre och cyklister. 

Samhällsbyggnadschefen anser att binda samman dessa områden innebär ett 

lyft för området och ökar tillgängligheten till Sågtjärns badplats samt också 

ökar tillgängligheten till den nya multiplanen vid Timmertjärn. Finansiering 

av att iordningställa sträckan som är cirka 400 meter till samma skick som 

vägen runt Timmertjärn beräknas till cirka 300 000 kronor. Ordföranden 

informerar vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-27 att 

samhällsbyggnadschefen muntligen har meddelat att bedömningen är att 

kostnaden har minskat till 200 000 kronor.                    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2019-08-28                        

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget och  

ställer sig positiv till att binda samman badplatsen vid Sågtjärn med 

gångvägen runt Timmertjärn.  

- Kommunfullmäktige beslutar att uppdrar åt kommunstyrelsen att   

fortsätta beredningen för att finansiera projektet och i annat fall 

återkomma till Kommunfullmäktige.  

 

Expedieras till 

Förslagsställaren                                 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 106 Dnr 2018-000361 300 

Medborgarförslag - SOS märkning av positionen vid 

kommunens badplatser och övriga platser (vindskydden vid 

Timmertjärn, Sågtjärn osv) 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2018-11-09 om förslag att på ett tydligt sätt 

SOS markera positionen för kommunens badplatser och övriga platser där 

allmänhet samlas.  

Kommunfullmäktige har 2018-11-14 § 101 remitterat rubricerat 

medborgarförslag till kommunstyrelsen för vidare beredning.           

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-01-23 § 10 att remittera 

ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning och återkomma till 

arbetsutskottet. 

Förslagsställaren föreslår att måla koordinater samt larmnumret med stora 

bokstäver på rejäla skyltar vid eventuella räddningsredskap och att text och 

siffror tydligt skall ses på 15 meters håll.  

Samhällsbyggnadschef bedömer att vid våra badplatser kan man med fördel 

sätta upp en skylt i anslutning till räddningsredskapen då det är en naturlig 

plats att söka information vid en olycka, när det gäller vindskydd och dylikt 

kan skylt fästas på byggnaden. 

Skylten bör vara i en sådan storlek att man förstår att det är en 

informationsskylt för larmning. 

Om det sker en olycka och adressen är oklar så är det viktigt att förmedla 

koordinaterna vid larmning.                                                              

Tillverkning och uppsättning av skyltar beräknas kosta 15 000 kronor för tio 

platser, finansiering sker via anslag KS oförutsett, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beviljar motionen.                  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2018-11-09                                            

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef, 2019-10-18         

      

Kommunfullmäktiges beslut 

-    Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget  

            och ställer sig positiv till förslaget att SOS markera positionen  

            för kommunens badplatser och övriga platser där allmänheten   

            samlas. 

      

Expedieras till 

Förslagsställaren                                 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 107 Dnr 2019-000268 330 

Medborgarförslag - Vinterväghållning runt Timmertjärn 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2019-10-03 förslaget gäller den nyligen 

anlagda gångvägen runt Timmertjärn. Om kommunen avser att 

vinterväghålla gångvägen önskar förslagsställaren att man endast plogar 

halva vägbredden och anlägger skidspår med skoter och spårsläde på den 

andra halvan. 

 

Kommunfullmäktige remitterar 2019-10-23 § 84 medborgarförslaget till  

kommunstyrelsen för beredning.     

Samhällsbyggnadschef har berett ärendet och redogör bland annat för att 

kommunen har för avsikt att vinterväghålla gångvägen vintertid, dock har 

kommunen inte ekonomiska resurser eller direkt tillgång till snöskoter och 

spårsläde och kan därmed inte ta på sig ansvaret att anlägga skidspår i 

anslutning till gångvägen.  

Vinterväghållningen kan göras på ett sådant sätt att den som är intresserad 

själv kan anlägga ett spår vid sidan av den röjda delen, alternativt kanske Eds 

skidklubb kan vara behjälplig med att anlägga spår. 

Finansiering av kostnaden för vinterväghållning tas inom ram för 

kommunens tekniska avdelning. 

      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2019-10-03                                                                             

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-23 § 84                         

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2019-11-12 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget   

         genom att kommunen avser vinterväghålla gångvägen och utföra  

         det på ett sådant sätt att det finns möjlighet för den som så önskar  

         att anlägga ett skidspår vid sidan av den röjda delen. 

      

  

 

     

Expedieras till 

Förslagsställaren 
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§ 108 Dnr 2019-000308 293 

Motion - om att utreda möjligheterna att kyla äldreboenden 

varma dagar/längre perioder på sommaren 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2019-11-27 från Anders Bengtsson (SD) om att utreda 

möjligheterna att kyla äldreboenden varma dagar/längre perioder på 

sommaren samt att i gällande regler och föreskrifter skriva in att 

inomhustemperaturen på sommaren inte får överskrida 25 grader.     

      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning      
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§ 109 Dnr 2019-000311 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (L) som ersättare i 

Kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Britt Olsson (L) har 2019-11-28 inkommit med avsägelse kring uppdragen 

som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i socialnämnden.      

Liberalerna avser att till nästa sammanträde i kommunfullmäktige 

återkomma med förslag till ny ersättare i socialnämnden.         

  

     

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

- att godkänna avsägelse från Britt Olsson (L) avseende uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige 

 

- att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 
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§ 110 Dnr 2018-000338 111 

Förordnande av vigselförrättare under perioden den                

1 januari 2019 - den 31 december 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Andreas Nilsson (M) anmäler intresse som ny vigselförrättare i Dals-Eds 

kommun.    

Förslaget behandlas vid dagens sammanträde för att därefter vidarebefordras 

till Länsstyrelsen för ett förordnande. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

          Kommunfullmäktige beslutar: 

 

- att enligt 5 kap. 40 § kommunallagen ta upp ett extra ärende utanför 

kungörelsen 

- att föreslå Andreas Nilsson till ny vigselförrättare under den 

återstående delen av den innevarande mandatperioden    
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§ 111 Dnr 37862  

Meddelande KF 191218 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  
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§ 112 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling (C) informerar bland annat 

om 

-  att kommunens ekonomisystem Agresso är ur funktion. 

- att Polisledningen i Fyrbodal – lokalpolisområde Östra Fyrbodal, 

kommunstyrelsernas ordförande i Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed samt 

säkerhetssamordnarna har träffats för att diskutera strategiska frågor.                                            

- Kommunfullmäktige inbjuds till invigning av Resecentrum den        

20 december 2019 kl. 13.00 

      

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) vill rikta ett tack till 

kommunens räddningstjänst för snabba åtgärder i samband med branden som 

var i anslutning till Hagalid och betydelsen av automatlarm.  

 

Vice ordförande i FOKUS-nämnden Larsinge Fahlén (S) lämnar på uppdrag 

av FOKUS-nämndens ordförande Anna Johansson ett tack till Kultur- och 

Fritidschef för 30-årigt luciafirande, information lämnas också om budget 

2020. 

 

Larsinge Fahlén (S) representant från Dalslands miljö- och energinämnd 

informerar från nämndens sammanträde 2019-12-12 om bland annat 

fastställande av detaljbudget 2020. 
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§ 113 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

 

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är den19 februari 2020 i Gesäters 

gamla skola. 
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§ 114 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

  

Ingvar Johannesson informerar om att repetitionerna av årets revy 

”Tillsammans” på Stallbacken är i gång och har premiär i februari.   

 

Efter avslutat sammanträde meddelar kommunfullmäktiges ordförande att 

hon har mottagit en utmaning från kommunfullmäktiges ordförande i 

Västerås. Utmaningen gäller insamling till Musikhjälpen och en önskan är 

att också kommunfullmäktiges ledamöter deltar. 
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Lucia och utdelning av förtjänsttecken 
 

Kommunfullmäktiges ordförande uppmärksammar att Fritid- och kulturchef 

under 30 år har samordnat luciafirandet och överlämnar en blomma. 

 

Kommunfullmäktiges sista sammanträde för året föregås av 

luciaframträdande av Dals-Eds lucia med tärnor och traditionsenligt julkaffe. 

 

Förtjänsttecken utdelas till kommunens personal som tjänstgjort i 25 år. 

Följande personer uppmärksammas 2019: 

 

Karin Larsson 

Camilla Paulsson 

Hilke Olsson 

Christian Nilsson 

Christina Karlsson 

Carina Karlsson 

Eva-Britt Johansson 

 

 

Årets sista sammanträde 
Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande önskar alla en  

Fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År. 

 

 

 

 

 

 

 

 


