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Kansliet

På Astma- och Allergiföreningen i Östergötland arbetar Sara Hjalmarsson som ombudsman. Om du har några frågor, behöver material eller hjälp med annat som rör
astma och allergi är du välkommen att kontakta Sara. Du kan kontakta oss på tfn nr:
013-10 34 82 eller skicka e-post till astma-allergi.ost@fontanen.org
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Ordföranden har ordet

N

u väntar vi på våren för ännu ligger
det snö kvar och vi hoppas att den
kommer snart med värme och sol.

Vi har precis kommit hem från vår årliga
astmaskola i Idre för barn och ungdomar
med astma och allergi. Vi hade en fin
vecka med mycket sol. I bladet kan du nu
hitta anmälan till vår astmaskola på hösten, nytt för i år är att även mindre barn
kan åka med tillsammans med en vuxen.

I Allergibladet denna gång finns det erbjudande om att deltaga på många olika
aktiviteter i olika delar av länet, både utomhus och inomhus så jag hoppas att ni
alla ska hitta något som är intressant.
Hör av er om ni behöver mer information
om astma och allergi, det finns bra material som föreningarna har tillgång till.
Jag önskar er alla en skön sommar.

Glad Sommar!

Lhena Hjalmarsson
Ordförande
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland

Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
Den 25 mars var det dags för årsmöte i
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland. Mötet leddes av Bertil Orrby som
arbetar som projektsamordnare på Astmaoch Allergiförbundets kansli. Ombud
från föreningarna i Norrköping, Linköping, Västra Östergötland och Åtvidaberg
fanns på plats förutom styrelsen.
Efter årsmötet höll informerade Bertil om
aktuella frågor i Astma- och Allergiförbundet. Mötet fick information inför Astma- och Allergiförbundets kongress som
hålls den 24 – 26 maj där det ska väljas en
ny förbundsstyrelse och de 80 inkomna
motionerna ska diskuteras.
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Astma- och Allergiföreningen i Östergötland som själva skickat in fyra motioner,
kommer att skicka 8 ombud till kongressen.
De som nu sitter i styrelsen är:
Lhena Hjalmarsson, ordf. (Linköping.)
Monica Jernér, vice ordf. (V:a Österg.)
Björn Pettersson, kassör (Linköping)
Lena Bengtsson, studieorg. (Linköping)
Göran Pettersson, ledamot (Åtvidaberg)
Yvonne Nord, ledamot (Norrköping)
Magnus Jernér, ledamot (V:a Österg)
Marjot Rautio, ersättare (Linköping)
Annelie Wigh, ersättare (Norrköping)
Mattias Jernér, ersättare (V:a Österg)
Barbro Larsson, ersättare (Linköping)
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Inbjudningar för hela länet 2013
Mjölk ger starka ben men lösa magar - 24 april
Välkomna till en föreläsning av Lina Persson, Celiakiföreningen i Östergötlands
län, om vad det innebär i praktiken att inte
kunna äta mjölkprodukter.
l Sverige beräknas att 15 % av befolkningen inte kan äta mjölkprodukter på
grund av laktosintolerans eller mjölkproteinallergi. Det innebär utmaningar i ett
samhälle där mjölken har en stark roll.
Föreläsningen berör problem och möjligheter för personer som inte kan äta laktos
eller mjölkprotein.
• Vad är skillnaden på att inte kunna äta
laktos och mjölkprotein?
• Vilka är symptomen och hur ställs diagnos?
• Vad går bra att äta?
• Hur kan vanliga mjölkprodukter ersättas i matlagningen?

Välkomna till Vagnhallen på Fontänen, Västra vägen 32 i Linköping den
24 april kl. 18:00 Kostnad: 50 kr inklusive en smörgås (25 kr för medlemmar
i Celiakiförbundet) Ta gärna med dig
familj och vänner som vill veta mera!
Anmälan och frågor, kontakta Lina Persson, lina@scholz.nu eller 070 - 219 97
57. Vid anmälan uppge eventuella allergier och intoleranser. Föreläsningen arrangeras i samarbete med ABF.
Praktisk information om Fontänen.
Undvik gärna parfym av hänsyn till andra. Närmsta parkering i P-huset Akilles.
Närmsta busshållplatser är Länsstyrelsen
och Barnhemsgatan.

Ny hemsida
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland håller på och väcker liv i sin slumrande
hemsida. Vi lagt upp aktuella Allergiblad samt att det ska finnas möjlighet att hitta information om de astmaskolor som anordnas för medlemmar i länet.
Titta gärna in,
http://ostergotland.astmaoallergiforbundet.se
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Kultur och historisk vandring i Tinnerö - 27 april
Astma- och Allergiföreningen i Linköping anordnar: Kultur och historisk
vandring i eklandskap tillsammans
med guiden Ulla-Britt Forsgren
Var: Tinnerö
När: Lördagen den 27 april
Samling vid Fröbergets parkeringsplats
kl. 10.00
Tid: ca 2 timmar
Pris per person: 25 kr som betalas
kontant
Ta med egen fikakorg och sköna skor!
Faktaruta:

Som en grön kil från söder når det östgötska
eklandskapet ända in i centrala Linköping.
”Tinnerö Eklandskap kultur och natur” är ett
687 ha stort kommunalt naturreservat som
bildades 2006.

Fröberget

Reservatet domineras av gamla ekar i ett
böljande beteslandskap, där mängder av
växter och djur har sin hemvist. Insprängt
bland ekhagarna finns barrskogar med en
mångfald svamparter, ekologiskt odlade
åkermarker, blomrika slåtterängar samt
flera återskapade våtmarker. Reservatet
avslutas i söder av Rosenkällasjön. Sjön
har sedan restaureringen 2003 blivit Linköpings närmsta fågelsjö.
Källa: linkoping.se

Till karta i
mobilen
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GPS koordinater
WGS 84 (lat, lon):
N 58° 22.306’, E 15° 37.571’
WGS 84 decimal (lat, lon):
58.37177, 15.62618

RT90:
6472074, 1489525
SWEREF99 TM:
6470272, 536628
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Inbjudningar för hela länet 2013
Teaterföreställning
”Min dräng hade en dräng”
Av Hans Isaksson (och Hasses Gryn)
en fars med ”allergi” som inslag.
Lördagen den 28 april
Klockan 15.00
På Charlottenborgs slott, Motala
Pris:
Vuxen fr. 16 år
Barn 7 – 15 år
Barn 0 – 6 år

50:30:Gratis

Anmälan görs till Monica på
tel. 0143-500 19 eller 070-593 73 09.

Välkomna styrelsen.

Vet du vad alla
vägmärken
betyder??
Kan du köra bil snålt,
så vår miljö mår bra!!
Det och mycket mera kommer trafiklärare
Yvonne att förklara och diskutera med
oss.
Tid: Tisdagen den 14 maj 2013
kl. 18.30 - -- så länge det
diskuteras.
Plats: Fontänen, Västra vägen 32
Linköping - Vegesacks rum 371
ingång via lilla entrén.
Anmälan senast 7 maj till vårt kansli, antingen via mail till astma-allergi.ost@fontanen.org eller telefon 013-10 34 82 .
Fika kommer att serveras - Kom ihåg att
anmäla eventuell födoämnesallergi

www.alltompollen.se
Det är skönt med lite sol och värme efter månader av mörker och kyla och visst är vårblommorna vackra att beskåda, men med våren följer också allt pollen. Nu har vi samlat
all viktig info om pollenallergi på en ny webbplats: www.alltompollen.se
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För alla
medlemmar
i Östergötland
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Inbjudningar för hela länet 2013
Norrköping
Minigolf i Lundshagen
Söndagen den 12/5
kl 13:00-16:00 spelar vi ett parti bangolf
som betalas av deltagarna och avslutar
med grillad korv med bröd på parkeringen som föreningen bjuder på. 2 korvar/
medlem däröver 10kr/korv.
För anmälan se sid 15.

Bilder: idrottonline,Lliseberg

Göteborgsresan

Vi åker lördagen den 15 juni från föreningslokalen i Sandbyhov med buss till Göteborg
för att fira att skolan slutat och sommaren är här! Bussen avgår kl 07:00 från parkeringen
och hemresan beräknas ske kl 21:00. Bussen släpper av och hämtar upp utanför Liseberg men var och en gör upp dagen som det passar. Som tidigare år kommer bussen att
göra ett stopp för att vi skall kunna äta en medhavd matsäck/frukost för de som inte har
hunnit med detta ännu. Var vi stannar bestämmer vår glada chaufför.
OBS!

Absolut ingen förtäring i bussen och det är
inte tillåtet att äta ägg, nötter eller mandel.

Priserna för resan är desamma som förra året d.v.s
Vuxen 200:- ungdom 7-19 år 75:- barn 0-6 år 50:Platserna är begränsade så det är först till kvarn som gäller! För anmälan se sid 15
8
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Allsång i Brådtom sluss fyller 10 år i år
Varje torsdag från 27 juni – 1augusti
kl 18:00 - 20:00
Samåkning kan ordnas från föreningslokalen i Norrköping.
För anmälan se sid 15.
Trevlig och skön sommar
önskar vi i styrelsen

Foto: Svenska Turistföreningen

TIPS! Magnicard
Vi är tre elever från Katedralskolan i Linköping som har valt att
starta ett företag då vi under våren 2012 upptäckte ett problem,
alla de små texter vi ständigt stöter på i vardagen.
Då marknaden inte erbjöd någon smidig och passande lösningen valde
vi att ta problemet i egna händer och resultatet blev produkten Magnicard,
som är ett förstoringsglas i kreditkortsformat.
Vår främsta målgrupp är företag men vi säljer även korten till privatpersoner, då till en
kostnad av 20 kronor. För företag är priset varierande då det är beroende av antal kort
och eventuellt tryck. Vi anser att vår produkt är perfekt i marknadsföringssyfte då det är
en billig och kul ”giveaway”. Till skillnad från andra reklamprodukter, likt pennor och
visitkort, slarvas inte Magnicardet bort lika lätt och dess syfte att marknadsföra varar
därmed längre. Eftersom produkten är ny och intressant förutspår vi att ägaren av kortet
kommer stolt visa upp det och berömma företaget som lämnade ut dem.
I dagens samhälle så möter man små texter överallt. Från innehållsförteckningar i mataffären till det finstilta på kvittot. Vår produkt är en smidig och bra lösning på detta. Kortet
är specialanpassat för att passa i din plånbok, vilket gör den lättillgänglig och alltid redo.
Kortets lins utgör en förstoring på gånger tre och finns i färgerna svart och vit.
Vill du veta mer om oss eller om vår produkt? Dra iväg ett mail så svarar vi så fort som
möjligt magnicarduf@gmail.com. Du kan också läsa mer på vår hemsida
www.magnicarduf.se
AllergiBLADET 2013:2
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Allergironden nu på webben
Värdefullt hjälpmedel för förskolor
och skolor
Allergironden är ett verktyg som Astma- och
Allergiförbundet har tagit fram för att underlätta för förskolor och skolor att ge barn med
allergi en säker och trygg miljö när de vistas
i skolan eller förskolan. Många av frågorna
syftar till en god arbetsmiljö för alla barn.
Allergironden finns nu att tillgå digitalt på
webben på www.allergironden.se
Få kommuner har ett politiskt beslut om
årlig allergirond
Det är rektor som är ansvarig för att eleverna har en allergisäker miljö i skolan. Detta
gäller såväl, maten som lokalerna eleverna
vistas under skoltiden. För att se hur många
kommuner som hade ett politiskt beslut om
att alla skolor och förskolor i kommunen
skall genomgå en årlig allergirond, skickade Astma- och Allergiförbundet ut en enkät
som besvarades av hela 185 av landets 290
kommuner.
Endast 22 av landets 290 kommuner har
ett politiskt beslut om att alla skolor och
förskolor i kommunen skall genomgå en
årlig allergirond. Eller det kan finnas några
till som har det bland de 105 kommunerna
som inte svarade på vår enkät, men det är
knappast många, säger Carina Hååg, kommunikationsansvarig på Astma- och Allergiförbundet. Att kommunen har ett politiskt
beslut om årlig allergirond ger tydliga direktiv till skolorna och rektorerna.
– Allergironden är ett hjälpmedel som är
framtaget för att hjälpa till att förebygga allergiska besvär och incidenter. Det är viktigt att man genomför den varje år, eftersom
förutsättningarna ändras snabbt och nya allergirisker kan förekomma. På de skolor där
man tidigare har gjort allergironder går det
snabbt och smidigt att uppdatera informa12

tionen. Detta inte minst nu när Astma- och
Allergiförbundet har tagit fram ett on-line
verktyg för detta, konstaterar Carina. – Är
inte din kommun med på listan, ta kontakt
med din kommun och fråga varför, tipsar
Carina. Och förtsätter, vill du sätta ännu
större press på kravet, gå med i Astma- och
Allergiförbundet och kräv det tillsammans
med andra som är medlemmer.
De kommuner som har tagit politiska beslut
om att genomföra en årlig allergirond på alla
förskolor och skolor inom kommunen är:
• Alvesta kommun
• Bromölla kommun
• Enköpings kommun
• Falkenbergs kommun
• Hylte kommun
• Hässleholms kommun
• Höganäs kommun
• Kristianstads kommun
• Laxå kommun
• Luleå kommun
• Lunds kommun
• Lysekils kommun
• Nässjö kommun
• Ovanåkers kommun
• Sigtuna kommun
• Strängnäs kommun
• Strömstads kommun
• Timrå kommun
• Tjörns kommun
• Trelleborgs kommun
• Åstorps kommun
• Östra Göinge kommun
Informationen är hämtad från
www.matnyttig.se
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Museum hemma – upplevelser från din soffa
En torsdag i mitten av mars var undertecknad på premiärvisning av Museum hemma,
en innovativ lösning som gör att även vi
med besvär av astma och allergi kan ta del
av spännande museer utan att riskera att
möta dammiga miljöer, parfymerade besökare eller annat som kan ge problem.
Vad är Museum hemma?
Du som besökare kan själv styra upplevelsen av historien när kulturarvet tar plats i
Museum Hemma. Istället för att följa en dokumentär kan du själv vandra genom kulturhistorien via din iPad, dator och Smart-Tv.
Museum Hemma är alltid öppet, redo att ta
emot besökare. Via ett enkelt knapptryck
på din dator, Tv eller iPad kan de virtuella
vandringarna besökas. Museum Hemma tar
med dig på en resa genom utställningar, kulturhistoriska platser och berättelser. Föremål, ritningar, illustrationer och sägner sätts
samman till vandringar. Historiens vingslag
känns i vardagsrummet, på bussen eller var
du nu väljer att ta del av Museum Hemma.
Kittlande berättelser med paralleller till
nutid träder fram ur skuggorna. Sambandet
mellan Löfstad slott och franska revolutionen samt mellan nationalskalden Heidenstam och Luxor avslöjas i Museum Hemma.
Diktsamlingar, fotografier från förra sekelskiftet och närbilder på kläder och porslin
som vanligtvis är inlåsta kan via Museum
Hemma avnjutas. Du guidas genom historien samtidigt som du utforskar och kan själv
välja att djupdyka in i historien via olika fokuspunkter.
Hur skapades museum hemma?
Allt började med en innovationstävling…
2010 utlyste kommunikationsmyndigheten
Post- och telestyrelsen (PTS) en innovationstävling inom kultur och fritid. Syftet
AllergiBLADET 2013:2

med innovationstävlingen var att:
”möjliggöra användbara och tillgängliga informations- och kommunikationslösningar som kan öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att utöva och
ta del av kultur och fritid”.
Systemagic vann tävlingen genom projektet ”Virtuella gallerier för tv, mobil och
web” som kom att bli grunden till Museum
Hemma. Museum Hemma har formgetts
utifrån ”Design för alla” vilket innebär att
Systemagic i sitt arbete har strävat efter att
skapa en portal som möjliggör museibesök
för så många som möjligt. ”Design för alla”
innebär att Museum Hemma har designats
utifrån att användarnas olika förutsättningar
inte ska påverka upplevelsen av kulturarvet
nämnvärt. Besökare ska kunna utforska en
plats, ett levnadsöde eller en berättelse med
hjälp av enkla hjälpmedel så att de själva
kan ta del av och fascineras av det kulturarv
som finns innanför museers väggar.
– För alla, närsomhelst, varsomhelst och
hursomhelst.
Via din dator - www.museumhemma.se
iPad: Museum Hemma finns som iPad-app.
För att använda Museum Hemma på din
iPad behöver du installera appen ”Museum
Hemma” som du hittar i App Store.
Smart-TV: Museum Hemma finns som
Smart-TV-app. Öppna Samsung Apps och
sök efter ”Museum Hemma” och installera
appen på din Tv.
Välkommen att testa Museum hemma!
Sara Hjalmarsson
ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
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Information frånför
Handikappföreningarna
Inbjudningar
hela länet 2013 Östergötland
Inbjuder till följande Kurser och Temakvällar
2013

Lördag 25 maj
Funktionärsutbildning
Ordförande, kassör, sekreterare, revisor, valberedning
Tid: 09.30-15.00
Plars: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
Lördag och Söndag 7-8 september
Lär känna varandras handikapp
Plats: Missmyra, Ristens Resurscenter,
Åtvidaberg
Torsdag 12 september
Fungera Mera Mässan
Tid: 10.00-16.00
Plats: Fontänen, Linköping
Arrangör: Handikappföreningarna och
Föreningshuset Fontänen
Onsdag 18 september
Tema ej klart
Tid: 18.00-21.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping

Onsdag 16 oktober
Besök museum / natur
Tid och plats ej klart
Torsdag 14 november
Tema ej klart
Tid: 18.00-21.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping

*

*

*

Föranmälan är obligatoriskt och det är
viktigt du vid anmälan
anger behov av särskild kost.
Du hittar mer information och anmälningsblanketter på Handikappföreningarna Östergötlands hemsida, www.
hso-ostergotland.org
Du kan också kontakta, Handikappföreningarna Östergötland
tel: 013-12 30 60
e-post info@hso-ostergotland.org

Lördag 28 september
Skrivardag
Tid: 09.30-15.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping

14
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Norrköping
Årsmöte i Norrköping
Norrköpingsföreningen hade årsmöte den 26 februari och 14 medlemmar var närvarande. Vi genomförde årsmötet med lite diskussioner och kaffe/the och smörgås kom vi
fram till denna styrelse:
Ordförande:
Rolf Wigh
Vice ordför:
Lennart Andersson
Sekreterare:
Yvonne Nord
Kassör:
Ninna Almén
Ungdomsansvarig: Susanne Andersson
Ledamot:
Cecilia Storm
Suppleant:
Bo Gewerts
Revisor:
Annelie Wigh
Vi avtackade Susanne Littecke som har varit med i
styrelsen i många år och de senaste åren som vår Ordförande.
Hälsningar Ninna Almén

Nytt för i år:
Bindande anmälan gäller till alla våra aktiviteter och ska göras 3 dagar innan, blir vi
inte tillräkligt många kan arrangemanget ställas in med kort varsel.
Vi som tar emot er bokning eller om ni har andra frågor är:
Rolf

0706-204066 el 011-343100

Annelie

0704-754884 el 011-343100

Ninna

0733-966573 el 011-312429

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Sandbyhovsgatan 19, 602 11 NORRKÖPING
Tel. 011-12 22 40
E-post: aafnkp@yahoo.se

AllergiBLADET 2013:2

Plusgiro: 86 33 76 - 0
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Inbjudningarfrån
för lokalföreningarna
hela länet 2013
Information
Västra Östergötland
Efter årsmötet som hölls den 27 februari 2013 så ser styrelsen ut:
Ordförande:

Monica Jernér

Vice Ordförande:

Hans Gill

Sekreterare:

Nina Gill

Kassör:

Mattias Jernér

Västra Älgsjö Lunnarp
596 91 Skänninge
0143-500 19 eller
070-593 73 09

Studieorganisatör: Karli Levehag
Övriga Ledamöter: Emma Jernér Hedman
Siw Prècenth
Ersättare:

Kristina Levehag
Magnus Jernér
Johan Rickardsson
Malin Jernér Hedman

Håll utkik på vår hemsida och i Allergibladet där vi utlyser aktiviteterna. Vi ser
gärna att våra medlemmar kommer med förslag på vad vi kan göra för aktiviteter.
Astma- och Allergiföreningen i Västra Östergötland
Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp, 596 91 SKÄNINGE
Tel. 0143-500 19

mobil 070-593 73 09

monicajr@spray.se
www.astmaoallergiforbundet.se/vastra-ostergotland
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Information från lokalföreningarna
Linköping
Linköpingsföreningen hade sitt årsmöte i februari.
Den nya styrelsen som valdes vid årsmötet består av:
Ordförande

Björn Pettersson

Kassör

Lhena Hjalmarsson

Sekreterare

Åke Wäster

Studieorganisatör Lena Bengtsson
Ledamot

Febroniye Betiyo
Sten Olsson

Ersättare

Mia Claesson
Karin De Langhe
Catarina Svensson
Mikael Lindén Rothman

Styrelsen tar tacksamt emot idéer och tankar om hur vi kan få en bättre verksamhet
– maila till vårt kansli.

Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Tfn. 013-10 04 10
E-post: astma-allergi@fontanen.org
www.astmaoallergiforbundet.se/linkoping Bankgiro för gåvor: 5757-8981
AllergiBLADET 2013:2
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”Tävling – Läran om jordytan”

Acapulco

__________________

Amazonas

Brasilien

Cairns

__________________

Casablanca

Marocko

Florens

__________________

Ganges

__________________

Hanoi

__________________

Hekla

__________________

Kapstaden

__________________

N
C
H
I
L
E
T
T
L
A
N
D

Lofoten

__________________



Mississippi

__________________

Nice

Frankrike

Nilen

__________________

Omsk

__________________

Riga

__________________

Santiago

Chile

Siljan

Sverige

Taipei

__________________

Teheran

__________________

Timisoara

Rumänien

Valetta

Malta

Här ska du lista ut, och fylla i, vilket land
de olika de olika platserna hör hemma för
att få din ordlista.
Ordlista:
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E
S
D
N
A
L
S
S
Y
R
O
M

I
F
V
I
E
T
N
A
M
U
C
A

L
R
V
E
I
N
A
N
A
M
I
K

A
A
N
G
R
E
R
O
R
Ä
X
I

R
N
E
Y
D
I
I
R
O
N
E
R

T
K
I
P
N
D
G
G
C
I
M
F

S
R
L
T
A
N
U
E
K
E
A
A

Ringa in dessa ord i ordnätet bredvid. De bokstäver som blir över i rutnätet bildar två lösenord.
Orden kan stå fritt eller bildas vågrätt, lodrätt,
diagonalt, baklänges eller haka i varandra med
en eller flera bokstäver. De bokstäver som blir
över i ordnätet bildar ett lösenord.
Skicka in lösenordet senast
1 augusti 2013 till:
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
eller med e-post:
astma-allergi.ost@fontanen.org
Glöm inte att ange namn och adress!

AllergiBLADET 2013:2
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A
K
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S
N
A
W
I
A
T
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N
E
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I
S
A
R
B
U
A
S

E
C
I
N
I
L
E
N

K
A
P
S
T
A
D
E

O
V
P
I
O
M
S
K

C
A
I
N
A
R
E
H

L
L
S
L
I
O
N
A

U
E
S
H
E
K
L
A

P
T
I
E
P
I
A
T

A
T
S
N
E
R
O
L

C
A
S
A
B
L
A
N

A
B
I
S
A
N
O
Z

T
I
M
I
S
O
A
R

R
I
G
A

N
N
A
S

J
E
N
A

E
T
G
N

H
O
E
T

E
F
S
I

J
O
N
A

F
L
R
G

C
A
I
O

A
M
A
S

A
T
C
T

Rätt svar till tävlingen Sol och bad
i Allergibladet nr 1 - 2013: Mallorca
Vi fick in 24 svar denna gång!
Vinnare är:
Harriet Karlsson Rodriguez, Linköping
Gunilla Petersson, Ödeshög
Yvonne Svensson, Åtvidaberg
Per Lindstammer, Vikbolandet
Grattis ni får en vinst med posten!
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Södergården
– mer än ett vandrarhem
r än ett
vandrarhem
Under 2013 planerar vi följande temaveckor:
de temaveckor:
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