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VI I KARLSTAD 

kommun satt ut 4 260 sinusplattor, 
4 008 kupolplattor och 237 pollare.

– Det är viktigt att alla, oavsett 
funktionsnedsättning, kan ta sig fram på 
ett säkert sätt på våra gator, säger Håkan 
Eriksson, enhetschef på trafik och gata.

I Tingvallastaden, Klara, Haga och 
delar av Herrhagen har övergångsställen 
tillgänglighetsanpassats. Även sju buss- 

hållplatser har tillgänglighetsanpassats 
och fem nya har byggts. 

– Mellan 2017 och 2021 räknar vi 
med att lägga omkring fem miljoner 
kronor per år på att tillgänglighetsan-
passa våra gator. Då fokuserar vi på Herr- 
hagen, Viken, Marieberg, Kvarnberget, 
Orrholmen, Sundsta och Norrstrand, 
säger Håkan Eriksson.  Text: Lisa Hygge

Är du sugen på att bygga ut eller bygga nytt? Då är det hög tid  
att ansöka om bygglov hos kommunen. 

 DU BEHÖVER OFTAST BYGGLOV om du vill bygga ett nytt hus, 
bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva 
bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur. Och vill du starta  
ditt byggprojekt till sommaren, då är det dags att skicka in  
ansökan. April och maj är de mest hektiska månaderna för  
stadsbyggnadsingenjörerna på Karlstads kommun. 

Normal handläggningstid för bygglov är tio veckor från  
det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är stadsbyggnads- 
förvaltningen som avgör om ärendet är komplett och begär in  
komplettering om det behövs.

Det finns möjlighet att ansöka om bygglov i efterhand. Men att 
sätta igång med ett bygge utan bygglov kan leda till att du tvingas 
betala böter och riva hela byggnaden.  Text: Ylwa Svensson

DAGS ATT SÖKA BYGGLOV!

Håkan Eriksson

DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA, 
OAVSETT FUNKTIONS- 
NEDSÄTTNING, KAN TA  

SIG FRAM PÅ ETT SÄKERT  
SÄTT PÅ VÅRA GATOR

VET DU VAD EN  
POLLARE ÄR

På karlstad.se finns 
information om hur du  
gör en bygglovsansökan. 
Du ansöker direkt via vår 
e-tjänst eller fyller i och 
skickar in en pappers- 
blankett som du kan  
ladda ner. Har du frågor?  
Ring Kontaktcenter:  
054-540 00 00.

Du kanske går förbi dem varje dag 
utan att tänka på vad det är. Pollare 
sitter vid alla övergångsställen i  
hela Tingvallastaden. Det är en liten 
svart stolpe som kan berätta väldigt 
mycket för synskadade, och de är  
en del av Karlstads kommuns arbete  
med att göra Karlstad till en kommun  
för alla. 

 DEN RUNDADE PLATTAN längst upp 
på pollaren kallas taktil topp. På den 
kan personer med en synnedsättning läsa 
av vilken riktning de ska gå, hur många 
körfält det finns och om det finns en 
mittrefug. Även sinusplattor och kupol- 
plattor som ligger framför ett övergångs-
ställe gör det enklare för synskadade att 
orientera sig. Sedan 2015 har Karlstads 
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150 besökare om dagen! Förlängda öppettider på vardagar och  
lördagsöppet är en succé på Orrlekens aktivitetshus.

– Det har sagt ”baam”, säger Charlotte Dyhr-Nielsen, samordnare. 

 DET SJUDER av liv i Orrlekens 
aktivitetshus, det skrattas, pratas 
och leks. 

– Varje dag tänker jag  
”nu har jag kläm på vilka som 
hänger här”. Sedan kommer jag 
hit nästa dag och upptäcker en 
helt ny typ av besökare, säger 
Charlotte Dyhr-Nielsen och 
skrattar.

Och så har det varit en tid. 
För vid årsskiftet bytte parkleken 
Orrleken namn till Orrlekens aktivitets-
hus och utökade öppettiderna. 

Från att ha stängt klockan 17.00 på 
vardagar är det nu öppet till klockan 
20.00 måndag, onsdag, torsdag och 
fredag. Och dessutom öppet på lördagar. 

– Vi ser att det är mycket lättare  
för folk att komma hit. Föräldrar har  
tid att följa med barnen efter jobbet.

För 20-åriga Orrholmsbon Gabriel 
”Gabbe” Berglund är Orrlekens 

aktivitetshus något av ett andra 
hem. Han kommer hit i princip 
dagligen för att öva på sin musik, 

dansa och sjunga.
– Jag tycker att det är ett 

väldigt bra ställe, enda stället 
man kan vara när det är tråkigt 
hemma, säger han.

Aktivitetshuset är till för alla 
mellan 0–99 år. Här minglar 
föräldralediga mammor, bebisar, 

mellanstadiebarn och pensionärer.
– Det är häftigt att vi lockar alla 

åldersgrupper. Det är så klart många 
Orrholmsbor som kommer hit, men det 
kommer folk från alla delar av Karlstad. 
Och det kommer bli ännu mer när 
utomhussäsongen drar i gång, säger 
Charlotte Dyhr-Nielsen.

De förlängda öppettiderna, inte bara 
på Orrholmens aktivitetshus utan på alla 
fritidsgårdar i Karlstad, är resultatet av 
en omorganisation som kommunens 

öppna fritidsverksamhet har genom- 
fört. Tanken är att möta behovet av 
trygga mötesplatser och därmed  
minska social oro.

– Vi har fått mycket positiv feed-
back, besökarna tycker att det är bra  
att Karlstads kommun satsar så här.

Vad innebär Orrleken för Orrholmen?

– Jag är uppväxt på Orrholmen så jag 
har med mig från barnsben hur viktigt 
det här stället är. Det ska vara och är en 
härlig, trygg plats att mötas och ha kul 
på, säger Charlotte Dyhr-Nielsen. 
 Text och foto: Ylwa Svensson

ETT HUS FULLT  
AV AKTIVITETER

ORRLEKENS AKTIVITETSHUS

Charlotte Dyhr-
Nielsen,  

samordnare,  
Orrlekens  

aktivitetshus

Huset är 300 kvadratmeter stort och  
tillgänglighetsanpassat för de med  

funktionshinder.

Alla mellan 0–99 år är välkomna!

Här finns en verkstad, maskinrum  
och två grupprum. 

Besökarna kan lyssna på musik, spela 
bordtennis, pussla eller spela spel.

ÖPPETTIDER
Måndag, onsdag, torsdag: 10.00−20.00 

Tisdag: 13.00–17.00
Fredag och lördag: 12.00–20.00

 
Gabriel ”Gabbe” Berglund 
övar på sång och dans  
i maskinrummet.

    Agri Leo Mohammadi,  
Filip Sand och Omar Abbud 
gillar att leka och busa på 
Orrlekens aktivitetshus.



 PÅ CYKELAVSTÅND från centrala Karlstad hittar du Knapp-
stadsviken och en cirka fem kilometer lång vandringsled.

– Knappstadsviken är en del av Klarälvsdeltat, det vill säga 
marker som bildats av sand från älven. Här finns betade strand-
ängar, lövskogar och ett rikt fågelliv, säger Catharina Knutsson.

Området har två entréer, en i norr vid Björkås och en utmed 
vägen mot Skoghall. Sommartid kan man även ta båtbussen hit. 

– Fågeltornet vid den västra entrén är handikappanpassat. 
Det finns en ramp så att man kommer upp med rullstol. 

Här kan man få se tofsvipor, hackspettar och den citron-
fläckade kärrtrollsländan. Och kossor som betar och håller 
strandängslandskapet öppet och fint!

Vad gillar du bäst med Knappstadsviken? 

– Det är ett fint område med en härlig blandning av lövskog 
och våtmarker. Man får lite av allt.

För vem passar den här vandringsleden?

– Dels är det ett område för den fågelintresserade, men det 
är också en utmärkt vandringsled för vem som helst som vill 
komma ut och upptäcka den obebyggda delen av Klarälvs-
deltat. Den ligger nära stan och är lättpromenerad, men 
det går inte att dra barnvagn eller åka rullstol. Man behöver 
inte vara väldigt naturintresserad för att uppskatta vackra 
Knappstadsviken, säger Catharina Knutsson.   

 Text och foto: Ylwa Svensson

En vandring i Knappstadsviken bjuder på tät  
lövskog, vidsträckta våtmarker och sköna vyer  
från något av de fyra fågeltornen.

– Det är spännande, mysigt och här trivs  
hela familjen, säger Catharina Knutsson,  
naturvårdshandläggare. 

UPPTÄCK  
VÅRA VACKRA

VANDRINGSLEDER
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BRA ATT VETA OM  
KNAPPSTADSVIKEN

Ledens längd: 4,5 km

Svårighetsgrad: Medel

Grillplats: Ja

Informationstavlor längs leden: Ja

Toaletter: Nej

Rullstolsanpassat fågeltorn: Ja

Handikapparkering: Ja
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Det finns 25 olika vandringsleder i Karlstads kommun. Tanken är att det  
ska finnas något för alla.

– Det ska vara lätt för Karlstadsborna att komma ut i naturen, säger 
Catharina Knutsson. 

VANDRINGSLEDER FÖR ALLA

Catharinas tio favoriter...

 KARLSTAD HAR MÅNGA guldkorn 
att erbjuda den som gillar att vandra. 

– Vi har allt från Göteborgsudden 
som är helt tillgänglighetsanpassad för 
personer med funktionsnedsättning, till 
Vildmarksleden som går från Molkom  
till Brattforsheden på slingriga små stigar  
genom skogen, säger Catharina Knutsson.

Vandringssäsongen 2017 bjuder på 
en hel del nyheter.

– I år satsar vi på utveckling av södra 
delen av Jäverön, det ska bli lättare att  
ta sig från norra delen av ön till sand-

Här presenterar vi några av Catharina Knutsons favoritleder.  
Fler vandringsleder hittar du på karlstad.se – du kan också  
jämföra de olika lederna på karlstad.se/jamfor

stranden på södra sidan. En del av leden 
kommer att tillgänglighetsanpassas. 

Tanken med satsningen på Jäverön  
är att fler besökare ska kunna ta del  
av Karlstads fina yttre Vänerskärgård. 
Och kunna njuta av sol och bad!

– Vi kommer att bygga spänger ut 
till en liten holme på södra sidan och 
även bygga en brygga. Så att de som 
kommer till Jäverön med båt kan lägga 
till där, säger Catharina Knutsson.

En annan nyhet är att Karlstads 
kommun planerar att ta över förvalt-

ningen av vandringsleden i Östanås  
norr om Molkom.

– Byalaget har gjort i ordning 
vandringsleder i Östanås. Lederna kommer 
att rustas upp.

Vilken är din personliga favoritled? 

– Det är lätt att bli lite kär i de vandrings- 
leder man har varit med och anlagt, så 
jag säger Acksjöleden, säger Catharina 
Knutsson och skrattar. Man kommer  
ut i vildmarken och får gå längs vackra 
Hovsjöälven.   Text: Ylwa Svensson

1. Acksjöleden 
Längd: 3,5 km, 7 km, 12,5 km
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej

2. I2-skogen
Längd: Tre kortare vandrings- 
leder, flera motionsspår och  
många grusvägar
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad: Delvis

3. Göteborgsudden 
Längd: 0,7 km
Svårighetsgrad: Lätt
Tillgänglighetsanpassad: Ja

4. Torrakberget
Längd: 1 km
Svårighetsgrad: Svår
Tillgänglighetsanpassad: Nej

5. Frödingleden 
Längd: 12 km
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej

6. Jäverön 
Längd: 3 km, 10 km, 17 km
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad:  
Kommer delvis att bli under 2017

7. Herrön-Fiskartorpet 
Längd: 0,5 km, 1,5 km
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej

8. Vildmarksleden 
Längd: 4 km, 12 km
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej

9. Nygårdskällan 
Längd: 2 km
Svårighetsgrad: Svår
Tillgänglighetsanpassad: Nej

10. Skutberget-Kil 
Längd: 22 km
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej
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anpassad vandringsled
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 DET BYGGS som aldrig förr i Karlstad 
och vi står inför den största stadsomvand-
lingen i modern tid. 

Kanikenäsbanken i centrala Karlstad  
är en av de platser där det just nu byggs 
många nya bostäder och därför blir det  
även en ny förskola där.

– Många barnfamiljer väljer att bo kvar 
centralt. Det gör att det finns ett behov av 
både fler förskoleplatser och fler platser som 
barnen kan leka på, säger Nina Lindvall, lokal- 
strateg på barn- och ungdomsförvaltningen.

Förskolan kommer att byggas på en  
tomt inom kvarteret Kanoten och ha plats 
för omkring 80 barn.

Tyggårdsviken
Här har boende redan flyttat 
in i några av flerbostads-
husen och de sista är snart 
redo att ta emot nya boende. 

HÄR BLIR DET OCKSÅ FLER BOSTÄDER:

Ruds centrum
KBAB bygger ett 40-tal  
nya bostäder som ska  
vara inflyttningsklara  
i mars 2018.

Rudsberget
Här pågår förberedelser för nya bostäder 
för fullt – gator byggs, vatten, avlopp och 
fjärrvärme ansluts och efter det startar 
bygget av åtta flerbostadshus. Husen 
byggs i etapper – alla kommer att vara 
klara senast i november 2018. 

Övrigt som är på gång: Det finns en lång rad förslag till detaljplaner för att bygga bostäder runtom  
i Karlstad, bland annat i Haga, på Våxnäs och ett helt nytt område på Östra Jakobsberg.

– Eftersom det är en relativt liten tomt  
så har vi fått vara kreativa och hitta nya 
lösningar för att det ska kunna fungera  
lika bra som på vilken annan förskola  
som helst. Bland annat kommer barnen  
att få en alldeles egen lekyta på taket,  
säger Sixten Westlund, projektledare  
på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Förskolan blir dessutom den första 
byggnaden där Karlstads kommun bygger  
i massivträ vilket kommer att bli ett 
spännande inslag i en ny och modern 
stadsdel i centrala Karlstad. Förskolan 
kommer att börja byggas efter sommaren.  

En förskola med lekyta både på gården och på taket! Det är ett av många 
spännande byggprojekt som pågår i Karlstad just nu. 

Ny förskola med 
lekyta på taket 

och gården 

– Allt fler vill bo i Karlstad och 
antalet Karlstadsbor ökar stadigt. 
Under december 2016 passerade  
vi 90 000 invånare. Att allt fler vill 
bo i större städer är en stark trend  
i hela världen. Det måste vi ha en 
beredskap för. Vi vet också att våra 
invånare blir allt äldre samtidigt som 
grupperna i förskola, grundskola 
och gymnasieskola ökar kraftigt  
de kommande åren. Därför behöver 
vi fler invånare som arbetar och 
betalar skatt om vi ska klara väl- 
färden i framtiden. 

En dynamisk och växande kommun 
skapar mer resurser för välfärden 
liksom förutsättningar för både 
människor och företag att leva och 
utvecklas. Det är vi tillsammans 
som skapar en levande stad. Ju  
fler vi blir som bor här desto större 
är möjligheten till en rikare fritid,  
ett större utbud i handeln och fler 
evenemang. Samtidigt som vi växer 
är det viktigt att vi behåller trivsel, 
grönytor och den vackra stad vi har.

ULF NYQVIST,  
KOMMUNDIREKTÖR,  
SVARAR…

NYTT OCH SPÄNNANDE I EN VÄXANDE STAD

 

Vill du följa vad som  
händer och planeras  
i Karlstad? Gå in på 
karlstad.se/karlstadvaxer
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MIKAEL JOBBAR I SPRÅKETS TECKEN

Karlstads kommun har över 7 000 anställda inom 600 olika yrken. 
Vi tar hand om barn och äldre, vattnar stadens blommor, ordnar 
fritidsaktiviteter, levererar värme, behandlar ansökningar samt 
planerar och bygger så att fler ska få plats i vår stad. Här möter  
du en av våra medarbetare.

Namn: Mikael Eskolin  Ålder: 41 år  Jobbar som: Teckenspråkspedagog  Började på kommunen:  
År 2009, jobbat som teckenspråkspedagog sedan 2014  Karlstadsfavorit: Skutberget  
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Mikael Eskolin reser Värmland  
runt och utbildar personalgrupper, 
gymnasieelever och enskilda i att 
kommunicera med hjälp av händerna. 

Mikael är teckenspråkspedagog 
som dessutom gjort succé på Face- 
book – med sin fullkomligt elektriska 
gestaltning av Marcus och Martinus 
låt ”Elektrisk”. 

VÅRSOPNINGEN av Karlstads gator  
har redan dragit i gång, arbetet med att 
sopa upp allt vintergrus inleddes i slutet 
av mars.

– Vi har startat sopningen av gång- 
och cykelbanor. Därefter kommer vi  
att sopa större leder samt villaområden, 
säger Stefan Björkman, gatuingenjör  
på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Fyra arbetslag jobbar för fullt med att sopa 
rent – ett i centrala Karlstad, ett på västra 
sidan, ett på östra sidan samt ett lag som 
sopar i Vålberg, Ulvsby och Molkom.

– Vi beräknar att sopning ska vara 
klar i mitten av maj i hela kommunen, 
säger Stefan Björkman. 

På karlstad.se kan du läsa mer  
om gatusopning. 

FRÅGA KOMMUNEN
NÄR SOPAR NI  
PÅ MIN GATA?
STEFAN BJÖRKMAN,  
GATUINGENJÖR PÅ TEKNIK- OCH  
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN SVARAR…

 DET VAR NÄR Mikael skulle välja tillval 
på gymnasiet som han – lite ovetandes  
om hur mycket det skulle påverka hans 
kommande yrkesliv – valde att läsa 
teckenspråk.

– Jag läste till undersköterska hemma  
i Mariestad och som tillval valde jag tecken- 
språk. Jag tänkte ”det är nog lagom svårt”, 
skrattar han. 

Svårt eller inte, han hade talang och 
Mikael insåg att han gillade det här med 
teckenspråk och valde senare att läsa 
vidare till teckenspråks- och dövblindtolk. 

I dag arbetar Mikael på vård- och 
omsorgsförvaltningen som teckenspråks-
pedagog och erbjuder utbildningar till olika 
personalkategorier inom förvaltningens  
alla verksamheter. Mikael hjälper också 
enskilda elever som har behov av tecken-
språk eller tecken som stöd för att 
kommunicera. 

– Jag jobbar även med de gymnasie-
elever som har teckenspråk som tillval, 
säger han. 

Mikael har sin utgångspunkt på 
enheten för funktionsstöd i Karlstad, men 

även andra kommuner i Värmland kan boka 
teckenutbildning av honom. Chansen är 
stor att det blir extra många bokningar 
framöver. 

– Du menar efter Face- 
bookinlägget, säger han  
och skrattar. 

För snacka om succé!  
I slutet av februari lades  
Mikaels teckengestaltning  
av låten ”Elektrisk” ut på 
Karlstads kommuns Face- 
booksida. Resultatet: Cirka  
55 000 visningar, över 1 300  
likes och 350 delningar. 

– Haha, ja det trodde  
jag inte! Jag var faktiskt lite 

tveksam till om jag skulle vara med 
överhuvudtaget. Men det är ju lite ”inne”  
med teckenspråksgestaltningar tack vare 

Melodifestivalen. Jättekul 
att folk gillade det! 

Vad är det bästa med  
ditt jobb? 
Det är att få lära andra  
det här fantastiska  
språket. Jag älskar mitt 
jobb, att se effekten, när 
folk börjar kommunicera 
med varandra, säger  
Mikael Eskolin och ler.   
  
 Text och foto: Ylwa Svensson



KARLSTAD.SE

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 8 JUNI

Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för eventuella ändringar med mera. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer.

Nu är det dags att anmäla sig till årets 
litteraturläger den 26 juni–30 juni. Ett dag- 
läger för dig mellan 13 och 16 år som tycker 
om att skriva och uttrycka dig med ord.  
Här får du chans att utveckla ditt skrivande 
och prata böcker. Litteraturlägret är gratis 
för dig som bor i Karlstads kommun. 

Litteraturlägret har begränsat antal 
platser. Platserna lottas ut om anmälning-
arna överstiger max antal deltagare. 
Ungdomar bosatta i Karlstads kommun  
har företräde.

Sista anmälningsdag är den 2 maj. Gå in  
på bibliotekvarmland.se för mer information 
och anmälan. Arrangör: Karlstads stads- 
bibliotek.

Träffa tuppen, se de nykläckta kycklingarna 
och klappa på de andra djuren i Lillskogen. 
Spela bangolf och njut av nygräddade 
våfflor i Spikgården. På Naturum Värmland 
kan du gå tipspromenad, skattjakt eller 
besöka kaféet. Läs mer om alla aktiviteter 
på mariebergsskogen.se

Onsdagen den 17 maj klockan 19.00 är 
dags för Vårruset! Arrangemanget i Karlstad  
är det tredje största i Sverige och brukar 
locka cirka 8 000 tjejer. Välj själv om du vill 
springa, jogga eller gå runt den natursköna 
banan längs Klarälven. Start och mål  
vid Sundstatjärn. Mer information och 
anmälan på ifgota.se

LITTERATURLÄGER 2017

KOM TILL MARIEBERGSSKOGEN I VÅR

VÅRRUSET

AKTUELLT I KARLSTAD

Närproducerad mat, värmländsk slöjd, 
hantverk och aktiviteter för stora och små –  
Alsters herrgård bjuder in till traditionsenlig 
vårmarknad 6–7 maj. Här får du inspiration 
inför sommarens trädgårdsodling och 
plantering. Vårmarknaden visar även på 
den slöjd- och hantverksskicklighet som 
finns i Värmland. Och för de lite yngre 
besökarna finns massor med skoj, bland 
annat fågelholkstillverkning, ponnyridning, 
prova på-smide och fiskdamm. Vill du slippa 
leta parkeringsplats så går det gratis stads- 
buss direkt mellan Stora torget och  
Alsters herrgård under vårmarknaden.
När: 6–7 maj, klockan 10.00–16.00 både 
lördag och söndag. Kostnad: Entré 20 kronor, 
kontant eller Swish.

6-7
MAJ

VALBORGSFIRANDE I MARIEBERGSSKOGEN

Kom och fira in våren i Mariebergsskogen! 
Det blir ett traditionellt Valborgsfirande med 
talare, körsång och stor majbrasa. Firandet 
inleds med en välkomsthälsning av Marie- 
bergsskogens vd Anna Lööf Falkman, körsång 
och talet till våren hålls av Cecilie Nerfont 
Thorgersen. Sedan bjuder Sällskapet CMB 
och Sångföreningen Manhem på skönsång 
och välkomnar våren under ledning av Erik 
Rynefors. Det finns mat och dryck till för- 
säljning för den som är hungrig – kaffeser-
vering, varm korv och godis, eller ät gott på 
Terrassen. Varmt välkommen! När: 30 april 
2017, klockan 19.30–22.00. Plats: Marie- 
bergsskogen, majbrasan tänds cirka klockan 
20.15 nere vid vattnet. Tillgänglighets-
anpassat för permobil, rullstolsburna och 
synskadade. Handikapptoalett finns.

Planerar du att vårstäda garaget eller göra 
vårfint i trädgården? Då kan det vara bra  
att känna till att återvinningscentralerna 
Djupdalen och Heden har extraöppet fram 
till och med vecka 21. 
• ÅVC Djupdalen har lördagsöppet  

klockan 09.00–16.00.
• ÅVC Heden söndagsöppet  

klockan 09.00–16.00.

Till och med 30 september har även 
återvinningscentralerna i Molkom och  
Väse extraöppet.
• ÅVC Molkom har måndagsöppet  

klockan 11.00–19.00.
• ÅVC Väse har onsdagsöppet  

klockan 15.00–18.00.

Du hittar alla öppettider till våra återvinnings- 
centraler på karlstadsenergi.se/avc

HELGÖPPET PÅ TIPPEN!

VÅRMARKNAD PÅ ALSTERS HERRGÅRD

8
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