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Verksamhetsberättelse 2019 

                                                    

 

 

Styrelsen 
Vid årsmötet 2019-03-13 utsågs följande styrelse 

 

Ordförande   Staffan Teste  

Ledamot   Larsgösta Almgren   

Ledamot    Per Börjel   

Ledamot     Anders Thorén 

Ledamot   Louise Linder 

Ledamot   Rita Ilomäki  

Ledamot   Camilla Jägemalm  

Ledamot   Christian Wagner   

Ledamot   Lena Tikkanen   

 

Carl Widercrantz har varit adjungerad som sekreterare i styrelsen.  

 

Årsmötet valde Klas Bovin till revisor och Ulla Nordberg till revisorssuppleant.   

Till föreningens valberedning valdes Nils-Bertil Carlson Estrada, Kerstin Edman och Max 

Falck.    

 

Styrelsearbetet  
 

Styrelsen har förutom informella kontakter genomfört 13 protokollförda möten under året. 

Närvaron har varit god med animerade diskussioner. Kallelse och möteshandlingar har 

skickats ut med e-post i god tid före varje styrelsemöte. 

 

Styrelsens möten har huvudsakligen ägt rum vid Akvarellen i Tullinge. Förutom formella 

styrelsemöten har styrelsen under året genomfört olika utbildningsdagar för folk- och 

förtroendevalda.   

 

En annan av föreningens grundpelare är alla de medlemmar som har hjälpt till att genomföra 

olika aktiviteter.  

 
Några av Tullingepartiets medlemmar.  
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Kraftfull oppositionspolitik  
 

Med starkt stöd från Tullinges väljare har Tullingepartiet fortsatt att föra en kraftfull 

oppositionspolitik både i och utanför de olika kommunala organen.  

 

Några av de projekt som Tullingepartiet har fokuserat på under 2019 gäller kommunens 

planer på att bygga bostäder i centrala Tullinge, Östra Tullingeberg och 

Mellanbergsvägen/Oxelvägen. I det nya planprogrammet för centrala Tullinge vill kommunen 

kraftigt förtäta centrala Tullinge med 1600 nya bostäder samt bygga bort Östra Tullingebergs 

enda allmänna lekpark som ligger vid ett fint grönområde.  

 

Tullingepartiet protesterade kraftfullt och startade en namninsamling tillsammans med 

närboende för att bevara lekparken. Tullingepartiet genomförde en skyltkampanj i parken, 

länkade till namninsamlingen via hemsidan och argumenterade i både media, 

kommunfullmäktige, samhällsbyggnadsnämnden och Facebook m.m. Liknande arrangemang 

genomfördes vid Mellanbergsvägen/Oxelvägen där kommunen ville bygga höghus som skulle 

förändra karaktären i området. Resultatet blev att kommunen drog tillbaka sina planer. 

Gällande planerna för Tullinge C har Tullingepartiet reserverat sig i både kommunfullmäktige 

och berörda nämnder.  

 

Tullingepartiets aktiviteter visar att vi gör skillnad och genom engagerat arbete med 

skyltkampanjer och namninsamlingar kan vi få kommunledningen att ändra sina planer.  
 

 

 
Kommunens planer på höghus skrotades efter  
intensiv kampanj. 

 

Botkyrka rasar i rankingar  
 

Utmärkande för 2019 är att Botkyrka kommun har haft fortsatt stora problem inom områden 

som exempelvis skolan, näringslivsklimatet och närdemokratin med mera. Detta har 

Tullingepartiet påtalat genom yrkanden, yttranden, interpellationer och debattartiklar i 

lokaltidningarna.  

 

Några exempel på problem som Tullingepartiet har uppmärksammat är följande: 
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• Botkyrka rasar hela 59 placeringar i Lärarförbundets årliga ranking av landets 

skolkommuner och är nu nere på plats 278 av 290 kommuner.  

 

• Endast 35 % av kommuninvånarna upplever att de kan vara med och påverka i 

kommunala frågor som intresserar dem. Resultatet är lågt i samtliga kommundelar och 

prognoserna pekar på att resultaten försämras ännu mer kommande år.  

 

• Kommunens företagsklimat försämras med 25 platser i Svenskt Näringslivs ranking. 

För några år sedan var målet topp 30, nu noterar vi en placering på plats 170 för 

Botkyrka i företagsrankingen.  

 

Tullingepartiets folkvalda i kommunfullmäktige 2019-2022 

 
Sedan valet 2018 har Tullingepartiet nio mandat dvs. nio ordinarie platser i 

kommunfullmäktige och fem platser för ersättare.  

 

Tullingepartiet representeras av följande personer i kommunfullmäktige:  

 

Ledamot och gruppledare Anders Thorén  

Ledamot Camilla Jägemalm  

 

Ledamot och politisk sekreterare Carl Widercrantz  

Ledamot Karin Nakamura Lindholm 

 

Ledamot Per Börjel 

Ledamot Nils-Bertil Carlson-Estrada 

 

Ledamot Rita Ilomäki 

Ledamot Christian Wagner 

 

Ledamot Fredrik Ahlinder  

 

Ersättare Josefin Norrgård 

Ersättare Thomas Karlsson 

 

Ersättare Pia Markie Ghareb 

Ersättare Roland Forsman 

 

Ersättare Margareta Zethraeus 

 

Kommunstyrelsen 

Ledamot Anders Thorén  

Ledamot Carl Widercrantz  

 

Ersättare Camilla Jägemalm 

Ersättare Karin Nakamura Lindholm  
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Av Tullingepartiet utsedda personer för förtroendeposter i 

Botkyrka kommun 2019-2022 

 

Sedan kommunalvalet 2018 har Tullingepartiet ingått en valteknisk samverkan med 

Moderaterna i Botkyrka kommun. Det innebär att vi tillsammans tar fler mandat i nämnder, 

bolag, utskott och beredningar med mera än vi skulle gjort om vi gått fram var och en för sig. 

 

Tullingepartiets medlemmar har följande kommunala förtroendeuppdrag:  

 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden  

2:e vice ordf. Carl Widercrantz  

Ersättare Karin Nakamura-Lindholm  

Ersättare Sture Nordberg  

 

Kommunens revisorer  

Ledamot Staffan Teste  

 

Krisledningsnämnden  

Ersättare Camilla Jägemalm 

  

Kultur- och fritidsnämnden  

Ledamot Therese Lind  

Ersättare Gunnel Mörkfors  

Ersättare Rita Ilomäki  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd  

2:e vice ordf. Anders Thorén  

Ersättare Janna Ljung  

Ersättare Carina Pettersson (har avsagt sig sitt uppdrag)  

 

Nämndemän i Tingsrätten 

Kenneth Gustafsson  

Dag Asplund 

Josefin Norrgård 

Nils-Bertil Carlson Estrada  

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

2:e vice ordf. Christian Wagner  

Ledamot Johanna Ahlinder  

Ersättare Ove Högberg   

 

Rådet för civilsamhällesfrågor 

Ledamot Therese Lind   

 

Socialnämnden  

Ledamot Michael Hansen  

Ledamot Anna Marmlind 
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Ersättare Roland Forsman  

Ersättare Ewa Norrgård (ny i nämnden)   

 

Teknik- och fastighetsnämnden   

2:e vice ordf. Per Börjel  

Ersättare Sture Nordberg  

Ersättare Mats Westerberg  

 

Utbildningsnämnden  

Ledamot Bertil Rolf  

Ledamot Karin Nakamura Lindholm  

Ersättare Mimmi Zethraeus  

Ersättare Lena Tikkanen  

 

Upplev Botkyrka AB 

Vice ordf. Carl Widercrantz  

Suppleant Anna Marmlind 

 

Valnämnden  

Vice ordf. Camilla Jägemalm  

Ersättare Per Börjel  

 

Vård- och omsorgsnämnden  

Ledamot Kerstin Edman  

Ersättare Fredrik Ahlinder  

Ersättare Roland Forsman  

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)  

Ledamot Mihajlo Mrdjen  

 

Dialogkommissionen  

2:e vice ordf. Anders Thorén  

Ledamot Rita Ilomäki  

 

Fair Trade City  

Ledamot Roy Haraldstad  

 

Funktionsrättsrådet   

Ledamot Fredrik Ahlinder  

 

Investeringsberedningen  

Ledamot Minna Savolainen  

 

Näringslivsrådet  

Ledamot Andreas Fredriksson  

 

Pensionärsrådet  

Ledamot Thomas Karlsson  
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AB Botkyrkabyggen  

Ledamot Nils-Bertil Carlsson Estrada  

Suppleant Christian Wagner  

 

Botkyrka stadsnät AB  

Suppleant Gunn-Lis Asplund  

 

Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum - MKC  

Ledamot Kjell Lundberg  

Ersättare Pia MarkieGhareb  

 

Storsthlm  

Ledamot Camilla Jägemalm  

Ersättare Anna Marmlind  

 

SRV Återvinning AB  

Suppleant Andreas Fredriksson  

 

Söderenergi AB  

Suppleant Carl Widercrantz  

 

Södertörns Energi AB  

Suppleant Dag Asplund  

 

Södertörns Fjärrvärme AB  

Suppleant Sture Nordberg 

 

Övriga aktiviteter under verksamhetsåret 2019 

 
Sammankomster för medlemmar och förtroendevalda  

 

För folk- och förtroendevalda har det anordnats två utbildningsdagar på Lida.  

 

Den 21 januari fick förtroendevalda lyssna på ett föredrag om kommunens organisation och 

dess ansvarsområden. Ansvarig för presentationen och dess innehåll var Christer Hjert, 

Kommunakuten AB.  

Den 28 september träffades förtroendevalda för att diskutera vägen framåt mot egen kommun 

och hur vi inom Tullingepartiet genom vårt arbete i nämnder och beredningar kan föra en 

skarp opposition. I samband med detta anordnades en bussresa i Tullinge för att titta på 

aktuella frågor som Tullingepartiet driver.  
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Tullingepartiets förtroendevalda på busstur i Tullinge. 

 

Hemsidan och sociala medier  

Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt hela året.   

 

Tullingepartiet har varit aktiva på både Facebook, Twitter och Instagram. På Facebook har 

Tullingepartiet en egen grupp som är öppen för allmänheten. Tullingepartiet har arbetat med 

riktad reklam till specifika målgrupper. Många medlemmar har även gjort inlägg i Facebook-

gruppen ”Alla som älskar Tullinge” där vi fått ett bra genomslag.  

 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  

Tullingepartiet arbetar med olika kommunfrågor med syfte att förbättra Tullingebornas 

inflytande i sin kommundel och få vardagen att fungera bättre.  
 

Tullingepartiet har varit representerat vid många sammanträden under året. Genom att lägga 

fram egna skrivelser har Tullingepartiet varit med och satt agendan. Förutom motioner har vi 

presenterat yrkanden och yttranden. Många av skrivelserna kan läsas i sin helhet på 

www.tullingepartiet.se under fliken ”politik”.   

 

Tullingepartiet har även deltagit i kommunens budgetdebatt. Varje år revideras 

Tullingepartiets budgetdokument och de förtroendevalda bjuds in för att påverka innehållet.  

 

Exempel på några av de frågor som Tullingepartiet har debatterat är följande:  

 

• Bevara Tullinges karaktär – nej till nytt miljonprogram. 

  

• Lägg ner kommunens system med valinformatörer.  

 

• Mer resurser till skola och äldreomsorg samt mindre pengar till icke kommunal 

verksamhet. 

 

• Ifrågasättande av politikers vidlyftiga resor och konferenser till olika länder.  

 

• Bygg ett nytt äldreboende i Tullinge. Människor som vill bo kvar i Tullinge på ålderns 

höst skall ha den möjligheten.  
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• Bygg en simhall i anslutning till Riksten. 

 

• Kameraövervaka offentliga platser i kommunen. 

 

 
Tullingepartiets partiledare, Anders Thorén,  

i kommunfullmäktiges talarstol.  

 

 

Nämnderna 

Tullingepartiet har väckt olika ledamotsinitiativ samt bevakat Tullinges intressen på 

kommunens nämndmöten. En del av arbetet har handlat om att slå vakt om att Tullinges 

föreningar, organisationer och verksamheter inte ska missgynnas.  

 

En följetong som fortsatt under året är den kraftigt försenade renoveringen av äldreboendet 

Allégården som blivit 4-5 gånger dyrare än planerat. Tullingepartiet har med anledning av 

turerna kring Allégården lämnat in skrivelser till både berörda nämnder och 

kommunfullmäktige. Per Börjel, 2:e vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, har 

även ställt en interpellation till tekniska nämndens ordförande 

 

Ett annat ärende som stuckit ut ur mängden är majoritetens beslut om att stänga förskolan 

Myrstacken i Tullinge. Tullingepartiet röstade nej till förslaget eftersom besparingar istället 

kan göras i andra verksamheter som t ex kommunens deltagande i internationella konferenser 

samt det stora kommunala stödet till Mångkulturellt centrum.  

 

Förutom det aktiva arbetet i nämnderna har styrelsen tagit fram en guide till alla 

förtroendevalda gällande hur man på bästa sätt kan agera i de olika nämnderna.  

 

 

Övriga aktiviteter i kommunen  

I kommunen sker utöver kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämndsammanträden 

även andra politiska arrangemang. Ambitionen är att närvara på så många aktiviteter som 

möjligt. Några exempel är följande:  

 

• Den s.k. Dialogkommissionen Storvretsskolan i Tumba. Dialogkommissionen är 

majoritetens nya ”verktyg” för att utveckla närdemokratin och ersätter alltså 

Dialogforum. Vi i Tullingepartiet deltar i dialogkommissionen men är helt klara på 

hur vi vill utveckla närdemokratin: Tullinge egen kommun.  
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• Den 2 maj träffade Tullingepartiet chefen för Gata och Park i Botkyrka tillsammans 

med en trafikplanerare från samma förvaltning. På agendan stod Trafikverkets 

cykelvägsprojekt mellan Tullinge och Tumba som orsakat långa köer och förseningar. 

Tullingepartiet har argumenterat för en uppsnabbning av projektet och riktat kritik mot 

Botkyrka kommun som lämnat ”walkover” till Trafikverket.  

 

 
Långa bilköer på väg 226 (Huddingevägen)  
 

 

Överklaganden 

Tullingepartiet har tidigare överklagat flera projekt till Mark- och miljödomstolen, bland 

annat kommunens planer för Ulfsbergsgården och Ringblomman. Grunden till 

överklagandena är att planerna innebär en mycket stor förändring som skulle ändra karaktären 

i respektive område.  
 

 

Exempel på utåtriktade aktiviteter  

 

Marknadsdagar vid Tullinge Torg  

Tullingepartiet har under 2019 deltagit på marknadsdagar vid Tullinge Torg. Många 

Tullingebor har besökt oss på marknaden och vi har haft möjlighet att dela ut både flygblad 

och annat material.  

 

Tullingepartiet vill tacka alla som bidragit till att det under hela året varit trevliga 

marknadsdagar med många bra samtal. 

 

Vattenutdelning  

Den 19 juni passade Tullingepartiet på att bjuda pendelresenärer på en flaska läskande vatten 

tillsammans med en liten sommarhälsning i fickformat. Mottagandet var mycket positivt och 

nästan alla tog emot våra vattenflaskor med ett leende på läpparna. Totalt delade vi ut 2600 

flaskor mellan kl. 06:00 – 10:00.  

 

Tullinges Skansentåg 

För femte året i rad arrangerades det populära evenemanget ”Tullinges eget Skansentåg”. 

Tåget gick en liten slinga i Riksten med start utanför ICA. Vi återanvände banderoller som 

prydde tågets långsidor med texten: ” Tullingepartiet tuffar på....mot egen kommun”. 
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Tipspromenad och åtföljande korvgrillning uppskattades i vanlig ordning av både barn och 

vuxna. 

 

 
Tullinges eget Skansentåg tuffar på i Riksten. 
 

Tullinges kommunflagga 

På luciamorgonen stod Tullingepartiet vid Tullinge station och bjöd resenärer på glögg och 

pepparkakor. I samband med detta presenterades en flagga för Tullinge kommun som 

Tullingepartiet har tagit fram. Flaggan är vit. Kommunvapnet är blått, där den blåa färgen står 

för himlen och vattnet. De diagonala vita strecken står för järnvägen som går genom Tullinge. 

I övre vänstra hörnet finns en drake som ska stå för den nedlagda flygflottiljen F18 i Riksten, 

där bland annat stridsflygplanet J35 Draken fanns. I nedre högra hörnet finns en gul 

bogserbåt. Bogserbåten står för den gamla sjöfarten på Tullingesjön. Några medlemmar har 

köpt olika varianter av kommunflaggan.  

 

 
Tullingepartiets förslag på en tänkt kommunflagga 

 

Externa kontakter 

Under året har Tullingepartiet gjort ett antal besök hos olika verksamheter. Genom att göra 

verksamhetsbesök skaffar vi oss mer kunskap om hur våra skattepengar disponeras och vilka 

problem personalen möter. Verksamhetsbesöken har sammantaget varit oerhört lärorika.  

 

Vi har också bjudit in externa personer till våra styrelsemöten. Exempelvis har vi fått besök 

av Gunnar Persson från F 18 kamratförening. Gunnars presentation resulterade i att styrelsen 

beslutade att driva frågan om att sätta upp två Draken-flygplan (repliker) i rondellen till 

Rikstens Friluftsstad.  
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Kyrkofullmäktige  

Tullingepartiet har deltagit i kyrkofullmäktige. En av Tullingepartiets frågor är att 

församlingsmedlemmarna i högre utsträckning ska kunna påverka samt få kunskap om de 

beslut som fattas i kyrkofullmäktige.  

 

Tullingepartiet har skickat in två motioner till kyrkofullmäktige. Den ena motionen handlade 

om att inför audioguider vid församlingens kyrkor. Den andra motionen gick ut på att i 

anslutning till Tullinge kyrka, avsätta en särskild plats, där man kan strö aska från sitt husdjur 

och kanske sätta upp en plakett.  

 

Media  
Tullingepartiet har under 2019 synts i både lokal- och riksmedia. I vanlig ordning har vi 

skickat in insändare, debattartiklar och pressmeddelanden.  

 

Tullingepartiet har deltagit i intervjuer som gjorts av såväl gymnasieelever som 

högskolestudenter.  

Tullingepartiet har annonserat i Mitt i Botkyrka. En av annonserna var utformad som ett stort 

TACK till alla Tullingebor som har engagerat sig via namninsamlingar, sociala medier och på 

andra sätt tydliggjort sin åsikt för att stoppa kommunledningens galna byggprojekt. I en annan 

annons krävde Tullingepartiet att de styrande i kommunen tar tag i de verkliga problemen.  

Ett antal intervjuer och nyheter om Tullingepartiet har publicerats via DirektPress, Mitt i 

Botkyrka-Salem samt andra tidningar. Vidare har Tullingepartiet replikerat på olika artiklar 

och insändare.  

 

Ett axplock med några exempel på uppmärksamhet i media är följande: 

 

• TUP har hela tiden varit negativa till ett OS i Tullinge, inte minst av ekonomiska skäl 

- Intervju med Anders Thorén i Expressen TV. 

 

• När det nu står det klart att det inte blir OS i Tullinge vill Socialdemokraterna ändå 

bygga en skidarena vid Hamra grustag. TUP säger dock NEJ till en skidarena men JA 

till bostäder – Artikel i DN.  

 

• “Tullinge ska inte bli ett utsatt område” - Debattartikel i BotkyrkaDirekt. 

 

• Botkyrka kommun står utan krisberedskap – Debattartikel i Dagens Samhälle.  

 

• Egen Tullingeflagga ska främja “Tuxit” - Artikel i BotkyrkaDirekt.  

 

• Tullingepartiet: Mindre kommun skulle ge bättre företagsklimat - Artikel i Mitt i. 

 

• Tre partier vill införa förbud mot tiggeri i Botkyrka - Artikel i Mitt i. 

 

• Tre partier ifrågasätter valinformatörer i Botkyrka - Artikel i Mitt i.  

https://www.expressen.se/tv/sport/os/han-vill-inte-se-ett-os-i-tullinge/?fbclid=IwAR3u8JmgAeOW9sZXM4KRb9e9klw9zQS3aQvT_r43yCbcrY4nSEYmD34xPYs
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• ”Vi är oroade över Botkyrkas utveckling” – kraftfull annons i Mitt i gällande den 

negativa utvecklingen i Botkyrka.  

Planer för verksamheten 2020 
 

• Skicka in en ny delningsansökan till Kammarkollegiet gällande Tullinge egen 

kommun.  

 

• Förutom kommundelning föra fram andra viktiga frågor som kan förbättra vardagen 

och trivseln för Tullingeborna. Exempel på sådana frågor är ett bättre centrum, en 

simhall i Riksten, mer resurser till skolor, äldreboenden och en ny pendeltågsstation 

med två uppgångar.  

 

• Fortsätta överklaga kontroversiella byggprojekt som kan förändra Tullinges karaktär.   

 

• Fortsätta med arbetet i Botkyrka kommuns nämnder och utskott med mera samt göra 

Tullingebornas röst hörd i hela kommunen med hjälp av våra förtroendevalda. 

 

•    Anordna möten och utbildningssammankomster för Tullingepartiets förtroendevalda.  

 

•  Fortsätta arbetet med sociala medier som Facebook och Instagram. 

 

•  Kommunicera Tullingepartiets aktivitet via www.tullingepartiet.se 

 

• Genomföra kampanjer i olika delar av Tullinge.     

•  Fortsätta vara aktiva i lokaltidningarna med insändare, annonser och uppslag/idéer till 

redaktionella artiklar samt debattartiklar. 

 

•  Delta på marknadsdagar och andra evenemang.  

 

•  Genomföra möten med andra lokala partier.  

 

• Genomföra verksamhetsbesök i Tullinge och Botkyrka. 

• Genomföra evenemang för Tullingebor som exempelvis att hyra Skansentåget. 

• Delta i olika debatter/evenemang/aktiviteter kopplade till Botkyrka kommun. 

• Följa upp och se till att olika projekt genomförs, exempelvis uppförandet av repliker 

(J35) vid rondellen till Riksten.  

 

 

 

 

 

http://www.tullingepartiet.se/
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Medlemmar 

 
Tullingepartiet har 255 betalande medlemmar och sammantaget ca 500 medlemmar när alla 

familjemedlemmar är inräknade. 

 

De flesta medlemmar finns registrerade på hemsidan. På så sätt kan alla medlemmar bli 

kontinuerligt informerade om nyheter och uppdateringar. Funktionen som gör att nya inlägg 

automatiskt generar ett mejl med en länk till hemsidan har använts under 2019.  

 

Ekonomi 
 

Vid årsskiftet fanns 312 221 kronor kvar i Tullingepartiets kassa.  

 

Den ekonomiska situation framöver ser god ut då vi med anledning av valresultatet har får ett 

förstärkt bidrag från kommunen. Inga arvoden till styrelsen har betalats ut under året, arbetet 

är fortfarande ideellt. 

 

 

Medlemsavgift 
 

Tullingepartiets medlemsavgift är baserad på en avgift per hushåll. D.v.s. alla intresserade 

personer registrerade på samma adress vilka är över 18 år har rätt att bli medlemmar i 

föreningen och endast en avgift betalas. Samtliga personer måste dock anmälas. Avgiften för 

2019 har varit 100 kronor. Styrelsen föreslår en oförändrad avgift för år 2020.  

 

Slutord 

 
Tullingepartiet kan se tillbaka på ett lyckosamt år. Det är av stor vikt att partiet kan rekrytera, 

behålla och engagera medlemmar som vill vara med och ta nästa steg mot Tullinge egen 

kommun. Det är också viktigt att vi rekryterar medlemmar med olika ålder och bakgrund.   

 

Avslutningsvis riktar styrelsen ett varmt tack till alla berörda för insatser under det gångna 

verksamhetsåret 2019 och hoppas på en fortsatt god utveckling  

 

Styrelsen ser fram mot ett spännande 2020 då Tullingepartiet ska fortsätta att driva aktuella 

Tullingefrågor och ta nya steg mot målet Tullinge egen kommun genom en ny ansökan till 

Kammarkollegiet.   
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Tullinge 2020-03-23 

 

 

__________________________  _________________________ 

Staffan Teste    Anders Thorén 

 

__________________________  __________________________ 

Christian Wagner   Per Börjel  

 

 

__________________________  __________________________ 

Louise Linder    Lena Tikkanen  

 

__________________________  __________________________   

Rita Ilomäki    Larsgösta Almgren   

 

__________________________    

Camilla Jägemalm 

 


