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Jessika Andersson, 15-årig sikatjej har siktet inställt på Nashville, USA, och världsmästerskapen i linedance

Timmermän tar i
så svetten lackar
och undrar varför
så många från
bygget backar
                    Sid 4

Hederspatron

Lola Nyman
är inte flickan
i tavlan. På
sista sidan får
du besked.

DET DÖLJER SIG
mycket nytt och
spännande bakom
Spiran-husets plåt-
fasad. mmm.spiran..?

Sid 5
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Sikeå havscamping
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E-post: camping@sikea.se

Sture

Bäckström

Väderlekstjänsten varnar för oväder
– snöstorm. Folk ska hålla sig

inomhus och inte ge sig ut på vägarna.
Det känns som att den förebådade
klimatförändringen redan är här. I
somras hade vi tropisk hetta och nu
orkansäsong! Hur som helst vi får
anpassa oss efter det väder vi får. Det är
ju faktiskt ganska skönt att sitta inne
och kura också när vinden viner runt
knutarna. Då finns tid att göra bokslut
över sommarsäsongen och titta lite in i
framtiden.

På sommarprogrammet fanns ju vid
sidan av musikkaféerna ett nytt

inslag – friluftsgudstjänst i hamnen på
midsommardagen. Gudstjänsten var
välbesökt och jag tror att vi här startat
en ny tradition som kommer att åter-
komma många år framöver.

Årets invigning blev naturbetet på
”Storholmen”. Det länsstyrelse-

stödda projektet är nu avslutat och
avsynat och nu återstår för oss att leva
upp till fortsättningen nämligen att hålla
betesdjur på det sju hektar stora området
i fem år. Jag hoppas att vi ska klara det.
De öppna markerna och betesdjuren
bidrar ju påtagligt till byatrivseln.

Så gör ju också den svenska flaggan
vajande för vinden. Där har somma-

rens flaggstångsdrive gett resultat sedan
Korsvägsparken, Campingen, Träff-
punkten och ett antal privatpersoner
passat på att via storköp skaffa sig
flaggstänger till ett rabatterat pris.

Campingen har också fått ett lyft
genom planteringen av buskar och

en stensättning, som ska utgöra inram-
ning av en sittgrupp. De senaste åren
har campingen gett ett visst överskott
som gjort det möjligt att investera både
där och i byn. Det har också gjort det
möjligt att stötta andra föreningar och

ge pengar även till andra ändamål,
skulpturgruppen Välfärdsbyggarna har
till exempel fått ett bidrag på 5 000
kronor. Det vill vi naturligtvis fortsätta
med.

Vår byaplan, som gjordes för tio år
sedan, behöver ses över. Inför det

arbetet vill vi att byborna ska få chansen
att lyfta fram det man tycker är viktigt
att satsa på och kanske också investera
pengar i. Jag hoppas därför på stor
uppslutning när vi bjuder in till möten
där vi drar upp riktlinjerna för nästa 10-
årsperiod. Håll utkik efter information
på hemsidan och anslagstavlorna och
titta i brevlådorna.
Kom ihåg – alla
behövs och alla är
välkomna!

SÖNDAGEN DEN 10 september firades Kulturhusens dag
i Sverige och så också i Sikeå. Årets tema var platser och
byggnader som hade anknytning till ankomst och avfärd.
Allt från ett litet mjölkbord till en stor stationsbyggnad
kunde komma ifråga.

För vår del blev det hamnen som blev föremål för
firandet och det passar väl alldeles utmärkt. Vår hamn har
ju funnits sedan 1760 och många fartyg har kommit till
hamnen och lämnat den under dess 250-åriga historia.

Under dagen visades bildutställningen i Varvsstugan och
där serverades också kaffe. Ca 30 personer deltog i en
guidad kajvandring som gick via Ribbkajen, Ångbåtskajen
till Hyvelmagasinskajen.

Sture Bäckström
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Rekordsommar
på campingen
Här kommer en glädjande rapport från
sommarens campingverksamhet – antalet
gäster ökade med 25 procent jämfört med
sommaren 2005.

Nästan 6 000 gäster har bott i vår stugor
eller i tält och husvagnar.

Orsaken till ökningen är väl framför allt
den vackra sommaren och återvändare – vi
börjar få ett gott rykte. Lugnet, havsnär-
heten och vår personal brukar nämnas som
fördelarna plus att det alltid är rent och
snyggt i våra servicehus.

Andelen utländska gäster har också ökat
och i år har norrmännen tagit täten före
tyskarna. Sammantaget är ungefär en fjär-
dedel av gästerna utlänningar på genomresa
ofta på väg upp till Nordkap.

Den goda campingsommaren ger ju ock-
så ett extra tillskott i LSI-kassan,  pengar
som kan användas för nyinvesteringar och
trivselaktiviteter för byborna och som i
sommar gett sex ungdomar sommarjobb.

Sture Bäckström

FOTO FRÅN FÖRR    På bilden kan man se hur det såg ut i Brännstan och på skolbacken i mitten
av 1930-talet. Uppe till vänster på bilden syns också en del av ”Plassen”. Lägg märke till de öppna mar-
kerna på Storholmen och annorstädes. Något att återskapa!

I samband med ombyggnationen av E4:an
mellan Bygdeå och Sikeå, som bl.a innebär
mitträcken, hade projekterarna ritat in en
gång-och cykel-tunnel under E4:an vid
Tövalite söder om Robertsfors-
vägen.Vägverket,som projekterar bygget,
hade kallat till ett sakägarmöte i Bygdeå
tidigt i våras.Deltagarna från Sikeå-trakten
tog bestämt avstånd från den södra place-
ringen, bl. a. därför att förutsättningarna för
en cykelbana är betydligt bättre på den
norra sidan där ju även busshållsplatsen
finns. Trots detta påbörjades markunder-
sökningar på E4:an söder om korsningen
under hösten. Efter påstötningar anordnade
kommunen en träff med Vägverket,LSI och
markägare.Det visade sig att byggnadspla-
nerna endast räcker fram till korsningen.
Norr därom finns inga planer förrän år
2014. Mötet beslutade därför att slopa
planerna på en gång- och cykeltunnel på
Robertsforsvägens södra sida.

Gunnar Lundmark

Ändrat beslut om
cykel- och gångtunnel

”Jag hade i alla fall tur med väd-
ret” ler Fru Solros som ham-
nat bredvid soptipp Träff-
punkten
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Husbygge i Legdeviken

En vällingklocka i mässing och en
skylt på kommunkontoret vittnar om
att Sture Bäckström har fått utnäm-
ningen hederspatron. En ärofull titel
som räcker livet ut.
– Men man ska inte tro att man är
något sorts unikum bara för att man
har blivit utnämnd till hederspatron,
säger han.

Under sensommaren utnämndes Sture
Bäckström under högtidliga former till
hederspatron av kommunalråd Lars Bäck-

ström. Han är den andra i ordningen. Ti-
digare har den gamle teveprofilen Erik
Forsgren belönats med utnämningen. I
motiveringen betonades att Sture Bäck-
ström har engagerat sig mycket ideellt och
gjort mycket för att gynna och stötta kom-
munen.

Sture berättar att han blev förvånad och
glad. Att det kändes roligt och hedrande.
Och visst håller han med om att han har
ett starkt engagemang för bygden. Och
visst har han jobbat mycket ideellt – men
han vill absolut inte förhäva sig.

– Jag är inte ensam om att göra saker.
Det är många som engagerar sig ideellt.
Och kanske jobbar mer i det tysta, säger
Sture.

Han tar sin hustru Vivianne som ett ex-
empel. Hon håller sig mer i bakgrunden
men jobbar ändå jättemycket. Sture tycker
att det är orättvist att inte fler kvinnor ham-
nar i strålkastarljuset på det här sättet.

Anna Sundström Lindmark

Hederspatron som prisar jobb i det tysta

Legde Bysamfällighet är ägare till en li-
ten stuga i Legdeviken. Huset byggdes i
början av 60-talet av byborna gemensamt
att användas främst som omklädnings-
rum för badande vid den närbelägna bad-
platsen.

Huset var enkelt  byggt och med tiden
har det förfallit och är inte någon pryd-
nad för området.

Förra sommaren väcktes därför tanken
att riva huset och i stället bygga nytt med
eget material. En insamling har gjorts där
samtliga markägare under våren bidragit
med sju timmerstockar. Dessa har sedan
blocksågats av Karl-Einar och Göran An-

dersson och staplats upp i Lägdeviken.
Storleken på huset blir 30 kvm.

Byggandet har fortsatt under sensom-
maren och hösten.Tyvärr blev byggstar-
ten försenad genom byråkraters låga
tempo. Dessutom har skaran av intresse-
rade byggare haft likheter med Tio små
negerpojkar. Besvikelsen är stor över
”byggare” som bara avviker utan att med-
dela sig. Vi som är kvar har haft en intres-
sant arbetsuppgift, vi har jobbat, fikat
(tack till alla som bidragit, men fler be-
hövs) och svettats.

Den senaste månaden har arbetet t.o.m.
bedrivits i strålkastarljus, men hädanef-

ter är det lördagar och söndagar som gäl-
ler. Vi har i skrivande stund (mitten av
oktober) gjort väggarna färdiga så nu fat-
tas gavelspetsar och tak. Planerna är att
få på taket innan vintern, men tiden är
knapp och dagarna blir kortare för varje
vecka.

P.S. Vid ett möte lördagen 14 okt. be-
slutade vi att avsluta projektet tills vidare
och lägga på ett provisoriskt tak och fort-
sätta till våren. D.S.

Gunnar Lundmark
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VI ÄR INTE teknikfientliga, däremot
fientligt inställda till verksamhets-
utövare som inte visar hänsyn.
Vårt krav handlar bara om att en
lämpligare plats ska väljas för en
mobilmast, inte minst när ett
miljödagis finns i omedelbar närhet.

Vi trodde därför inte att det skulle bli
några problem att få vårt önskemål
uppfyllt; bara flytta masten så den inte
kommer allt för nära våra fastigheter och
vårt dagis. Detta tyckte vi, och även
Drömvallens dagis och Robertsfors
kommun, var en rimlig begäran. Här
finns inget skäl att inte följa den s. k.
”lokaliseringsprincipen”, vilken innebär
att en  verksamhetsutövare är tvungen att
välja den plats som stör minst, såvida
detta är ekonomiskt skäligt och tekniskt
möjligt.
Kommunerna har numera ett
tillsynsansvar över denna verksamhet.
Enligt en dom ska mobilmaster numera
omfattas av miljöbalkens kapitel om
miljöfarlig verksamhet. Grunderna för
tolkningen är att ”risk” inte kan uteslutas
och att masterna kan vålla ”oro” hos
närboende. Men miljöbalkens högre krav
på hänsynstagande och omvända
bevisbörda kan uppenbarligen frångås. På
bygglovsansökan handlar det således bara

om en beskedlig ”mast”. Eftersom själva
masten inte strålar är den inte en
miljöfarlig verksamhet. Det blir det först
när sändaren sitter på plats. Men sändaren
kräver inget tillstånd från Miljö och -
byggnadsnämnden och kan sedan bara
sättas upp (detta trots domen).

för hyresgäster, oro för strålning och
sänkta fastighetsvärden fick vi avslag,
eftersom det ” utifrån  dagens kunskap
inte finns skäl att anta att etablering av
mobilbasstationer kan orsaka
olägenheter för människors hälsa”…
Det verkar som att lagar kan anpassas allt
efter behov.

Det kanske går att läsa mellan raderna att
vi inte tänker ge oss frivilligt. Dessvärre
verkar 3GIS inte heller ha planer på att ge
med sig, eftersom de redan påbörjat
förberedelserna.
Så, vart våra överklagningar än leder är
det viktigt att ta reda på hur långt upp i
hierarkin miljölagar och hänsynsregler
satts ur spel.

Vi vill med denna skrivelse även passa på
att tacka all bybor som stöttas oss med
namnunderskrifter, nya infallsvinklar och
kunskap samt alla de som skickat
skrivelser, eller på annat sätt framfört
åsikter till dem som numera sitter med
makten i allt detta: Tusen tack alla ni som
engagerat er!

Vi vill även ge en eloge till Robertsfors
Miljö och -byggnadsnämnd för att de nu
begärt in en miljökonsekvensbeskrivning
av verksamheten.

”Mastflyttarna”

Vi vill inte ha en 3G-mast på Sikeå 31:2?

SÅ LÄTT ÄR DET tydligen att komma
undan miljölagar idag. Inte ens
Länsstyrelsen  tyckte att det fanns skäl
för 3GIS att överväga andra alternativ.
Trots att vi hävdat det oklara
forskningsläget, lagstadgat hälsoansvar

Placering av mast. Dagis 4:45.

E4

Spiran – det är insidan som räknas

Företag i fokus

mmm.spiran

    Glöm m m m ... Marabou, nu är det
m m m.Spiran som står för njutningen!
Innanför den tråkiga plåtfasaden på
Spiran-huset, Sikeå, har nämligen en
liten oas vuxit upp. Ett fräscht spa med
bubbelpool och relaxrum kopletterar
de personliga konferensrummen som
kan ta emot allt från fem till 100
personer.

Det var för cirka ett år sedan som
sikaborna Ann-Britt och Hans-Åke An-
dersson tog första steget mot förvandling
i fastigheten Spiran. Ett fullt utrustat
konferrensrum byggdes i anslutning till
Melkers Matkompani.Och sedan dess har
det bara vuxit.

Nu, ett år senare, erbjuder de fem kon-
ferensrum i varierande storlek, för 5 upp
till 100 personer. Och inte minst – ett
avslappnande spa med bubbelpool och
relaxavdelning.

Men mmm.spiran.. vad är det?
– Jo, det står för möten, mat och mys, för-

klarar Ann-Britt som är den som står för
driften av verksamheten, medan Hans-
Åke är den som mest sågar och spikar.

Och mer byggplaner finns. Nästa steg
är att fixa boende, och inte ett traditio-
nellt hotell, utan kanske som en stugby,

fast inomhus! För när det gäller Spiran-
huset är det insidan som räknas, påpekar
Ann-Britt som hoppas att fler sikabor, och
alla andra, ska upptäcka den varma, bubb-
lande stämningen som döljs bakom den
kalla plåtfasaden.

– Här kan man verkligen koppla av, lovar Ann-Britt vid den fräscha bubbelpoolen.
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 Noterat på byn

”Må bra byn” – än en gång

■ Visste du att i Legdeå och
Sikeå finns idag 35 hästar, fler
än vid 1900-talets mitt då vi
hade flest aktiva jordbrukare
här. Visste du att här också finns
40 hundar.

■ Vi har blivit flera! Legdeå-
Sikeåbornas antal bara växer! Vid
senaste ”folkräkningen” för tio år
sedan var vi 319 personer, nu bor
här 356 – en ökning med drygt 10
procent.

Märkvärdigt bra med tanke på
att invånarantalet i ”grann-
kommunen” Robertsfors tyvärr
visat en sjunkande trend under
samma period.

En föryngring har också skett,
tack vare att flera unga familjer
har flyttat in.

Sture Bäckström

STORT TACK TILL  Tord Boström som röjt
sly vid fotbollsplanen och CUE DEE som
svetsat våra fotbollsmål.

Sikeå SK, byasektionen.

Om Må bra byn på Öster-
sia har vi ju skrivit flera
gånger i Spiran och många
har väl undrat – blir det
något av det som plane-
rats? Robertsfors kommun
skulle ju gratis dela ut åtta
tomter till hugade speku-
lanter som ville bygga och
bosätta sig där.

Nu börjar det äntligen hetta till
på allvar! Kommunledningen
representerad av Lars Bäck-
ström, Mats Karlsson och
Tommy Johansson inbjöd 7/10
till ett möte med intresserade
byggare och representanter för
byn. Nio av totalt 14 inbjudna
kom och från byn deltog Su-
sanna Hermansson, Göran

Åberg och undertecknad. Vi
fick chansen att berätta om för-
delarna med att bo i Sikeå, men
mesta tiden anslogs helt natur-
ligt till att redogöra för villko-
ren för byggande. Arkitekten
Anders Nyqvist redovisade
också sina erfarenheter från
miljövänligt boende. Ett stu-
diebesök på tomtområdet på
”Östersia” och en rundtur ge-
nom byn hanns också med.

Kommunens krav för bygg-
nation ser ut så här:
✔ Utformningen av husen
     ska vara enhetlig
✔ Stående träpanel
✔ Sadeltak
✔ Miljövänliga material
 och miljövänlig färg
✔ Energikrav ska uppfyllas

✔ Avlopp kan lösas individu-
ellt men krav på återbruk av
urin och fekalier finns

Byggarna erhåller fritt bygg-
lov, gratis va-anslutning och
tomt på ca 1000 m2 för en
krona.

Att få tillgång till strandnära
tomt – 100 meter från vattnet
på de villkoren är unikt i lan-
det.

Under mötets gång diskute-
rades en utökning av antalet
tomter från 8 till 12. Något
som majoriteten tyckte var bra
eftersom gemensamma kost-
nader då skulle fördelas på
flera.

Fördelningen av tomterna
kommer att ske genom lottning
bland dem som undertecknat

avtal, där man förbinder sig för
minst fem års permanent-
boende på fastigheten. Tom-
terna kommer att åsättas ett
marknadsvärde som avskrivs
med 20 procent/år. Skulle nå-
gon vara tvungen att flytta från
fastigheten ska resterande
tomtvärde betalas till kommu-
nen.

Lottning och avtal beräknas
vara klara till mitten av decem-
ber och förhoppningsvis kan
byggandet starta under våren.

Om sparkarföret blir bra
kanske vi kan göra vårutflykte-
rna ut till nybyggarna på Öster-
sia och se hur en ny ”bydel”
växer upp. Trevlig tanke eller
hur?

Sture Bäckström

Under hösten samlades drygt
60 Shetlandsponnyer i Ivar-
hallen. De små hästarna kom-
mer ursprungligen från de
klippiga och karga Shetlands-
öarna.

Först under 1940-talet im-
porterades de några till Sverige
och är nu med 12000 den
största ponnyrasen. De an-
vänds till ridning och körning
av barn. Det har också blivit
allt populärare att delta i ut-

Stoet Hester med
fölet Bäckdalens Texas.

ställningar. Vid utställningen
visar ägarna upp sin ponny för
en enväldig domare. Han har
att bedöma dess kroppsliga ut-
seende mot rasstandard. Små
öron, bred bringa, brett kors,
korta skenben osv men också
psyke och framåtanda premie-
ras. Höga poäng är värdefullt
vid avel varför även ston med
föl ställdes ut.

Alla trivdes så bra att man
redan planerar för en ny utställ-
ning till hösten.

Sven-Erik

Ponnyinvation i Ivarhallen

■ REDAKTÖR  EFTERLYSES!
Varje stor tidning med självaktning håller sig
med en välskött familjesida. Det är klart att
även Spiran måste leva upp till detta.
KÄNNER DU, eller ni några tillsammans, att ni
är rätta personerna för att hålla Spiran-
redaktionen uppdaterad på födda och dödda,
in- och utflyttade, bröllop, dop och andra
familjehögtidsdagar?
Hör då av er till någon i redaktionen, tack!
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När Jessika Andersson
dansar står världen still.
Musiken och stegen flyter
ihop och blir till ett.
– Man mår bara jättebra!
Man blir lugn och glad.
Och så är det jättebra
träning för kroppen, säger
hon.
Direkt efter jul åker hon till
Nashville och deltar i VM i
linedance.

Jessika Anderson byter om till
glansig dansöverdel och blå
långkjol i siden. Därefter drar
hon på sig de obligatoriska
cowboybootsen, skruvar upp
volymen på stereon och kör
igång.

För fyra år sedan upptäckte
hon linedance. För ett och ett
halvt år sedan började hon
tävlingsdansa. Numera dansar
så ofta som hon kan – minst
fyra gånger i veckan.

Hon visar att det finns fyra
olika sorters kläder för fyra
typer av karaktärer som man
dansar i linedance. I den
vackra blå sidenkjolen som
hon har på sig, dansar man
vals. I en kort linnekjolen dan-
sar man en livlig dans som he-
ter lilth. I en annan kort, men
lite slinkig och vippig typ dan-
sas, exempelvis dans, influerad

av cha-cha-cha. Dessutom
dansar man i vanliga jeans när
dansen har en funkykaraktär.
I somras träffade Jessika den
engelska linedanceinstruk-
tören Sue Wilkinson, på ett trä-
ningsläger i Skellefteå. Sue tog
Jessikas talang på största all-
var och peppade henne att
delta i världsmästerskapen i
Nashville. Strax efter besöket
i Sverige fick Jessikas föräld-
rar ett brev av Sue, där hon lov-
ordade Jessikas begåvning,
uppmuntrade dem att låta
henne delta i VM och erbjöd
sig att ge Jessika gratislektio-
ner i England inför den stora
tävlingen.

– Jag blev nästan tårögd när
vi fick det – det var så gulligt
skrivet, säger Jessika.

Resan till USA kommer gi-
vetvis att bli ekonomiskt kost-
sam, därför söker hon sponso-
rer för fullt. Robertsfors kom-

mun och LSI har bidragit med
en grundplåt.

När Spiran träffar Jessika
ska hon snart iväg till England
en vecka, för att tränas av Sue
Wilkinson. Jessika är femton
år och går i nionde klass. Som
tur är kommer hon att åka till
England precis då det är så
kallad praktikvecka i skolan
och har fått tillåtelse att göra
sin praktik på dansskolan där
hon ska tränas.

Hur länge tror du att du
kommer att fortsätta med
linedance?

– Så länge det är kul. Det är
fullt möjligt att fortsätta hela
livet.

Drömmer du om att satsa
professionellt på dansen?

– Absolut, det gör jag?

Anna Sundström
Lindmark

Spegel, spegel på väggen där...

Jessika Andersson från Sikeåhamn finslipar danssteg och uttryck inför VM i linedance som avgörs i Nashville, USA.

Linedance

Min hobby
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För ett par år sedan fick Lola Nyman
ett oljemålat porträtt föreställande en
liten flicka i 3-4-årsåldern. Målningen
var gjord av en person som hette
Lindqvist.

Handlaren Edmund Johansson i Legdeå
hade fått det i slutet av 1930-talet som be-
talning för lite mat av ett resandefolk, som
kom körande med häst och vagn och med
en stor barnaskara.

Var dessa sedan tog vägen vet ingen,
men porträttet blev hängande i familjen
Johanssons hem ända in på 2000-talet.

Lolas efterlysning gav resultat
Dottern till handlare Johansson, Clary

Carlsson bosatt i Järbo ville att Lola skulle
försöka forska i vem flickan kunde vara
och om hon fortfarande kunde vara i li-
vet. Efterlysning i en länstidning gav inget
resultat mer än att konstnären kunde vara
C. M. Lindqist i Vännäs och modellen
hans dotter, men vid kontakt med dem
visade det sig vara fel.

Senare skickade Lola en  efterlysning
i Allers med förhoppning om ett positivt
svar. Ingenting hände, men så en dag
ringde telefonen hos Nymans och en för-
synt röst sade ”att det är nog jag som är

Ulla-Britt Johansson och Lola Nyman med tavlan som till slut hittat sitt motiv.

flickan på tavlan” glädjen blev stor när
det verkligen var rätt person.

Ulla-Britt Johansson i Mörrum i Ble-
kinge, hade flera svart/vita bilder tagna
vid samma tillfälle!

Efter kontakt med Allers kom man över-
ens om att porträttet skulle överlämnas per-
sonligen och den 18:e oktober tog Lola  fly-
get till Ronneby där Allers journalist Leila
Rudelius väntade och tillsammans åkte de
till Mörrum, där de fick ett hjärtligt motta-
gande av Ulla-Britt. Att det var rätt person
kunde båda konstatera, likheten var otro-
lig, trots att det gått 71 år sedan fototillfället.

Sikeå SK,byasektionen höll sitt årsmöte
den 12 oktober med ett tiotal närvarande.
Sektionen sysslar främst med barn-och
ungdomsverksamhet,men deltar även i
luciafirande, julmarknad och musikcaféer.
Det stora dragplåstretpå senare år har va-
rit Sika Super Stars.

Ordf. Laila Boström omvaldes. Till ny

sekreterare utsågs Fredrik Martinsson ef-
ter Kersti Erlandsson. Ny kassör blev
Katrin Fredriksson. Ledamöter: Kersti E.
och Sture Swahn. Valberedning: Ingrid
Hanke, revisorer Per-Erik von Ahn och
Gunnar Lundmark. Ekonomin är god,
under året har investerats i bl.a. ny belys-
ning till Drömvallen och en ljudanlägg-

Omval och nyval på Sikeå SK:s byasektions årsmöte
ning till Sika Super Stars. Under hösten
har man startat barn- och ungdomskvällar,
vilka är välbesökta med c.a 20 deltagare.
Mötet avslutades med kaffe och avtack-
ning av Ingrid Jonsson, som avgick efter
många år som kassör.

Gunnar Lundmark


