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Agenda – sakspapirer - velkommen
Vedlagt følger agenda med sakspapirer til årsmøtet.
Vi ber om at medlemmene tar seg tid til å lese gjennom
sakspapirene, og at flest mulig deltar på årsmøtet.
For øvrig ønskes også ikke-medlemmer velkommen til å delta på
årsmøtet, spesielt alle de som i løpet av de siste årene har
flyttet inn i området, men kanskje ennå ikke har meldt seg inn i
velforeningen.
Kanskje har du et godt forslag for hvordan vi kan gjøre
nærområdet vårt ennå bedre?
Det gis mulighet til å fremme nye saker på årsmøtet, selv om
de ikke er meldt inn til Styret i henhold til loven. Årsmøtet kan
dog velge å ikke behandle saken.

Forslag og tanker/ideer som kan bidra til bedre miljø på
Skillebekk mottas med glede.

Stemmerett på årsmøtet
Betalt medlemskontingent for 2010 gir stemmerett på
årsmøtet.
Hver husstand har normalt én stemme. Dersom det på
innbetalingsblanketten er påført to navn fra samme husstand
(eksempelvis begge ektefeller/samboere) har husstanden 2
stemmer. Fullmakt godtas ikke.

Vel møtt!
Skillebekk, 15. mars 2011
Styret Skillebekk Vel
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Dagsorden for årsmøtet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst – innledning
Valg av møteleder, referent og 2 til å godkjenne referatet
Konstituering av årsmøte og godkjenning av innkalling/sakspapirer
Årsmelding for Skillebekk Vel 2010
Resultat 2010 og budsjett 2011 for Skillebekk Vel
Årsmelding Solstua barnehage
Resultat 2010 og budsjett 2011 (leveres ut på møte)
7. Regnskap og balanse 2010 for Grendehuset (leveres ut på møte)
8. Saker til Årsmøtet
9. Valg, jfr Valgkomiteens innstilling
10. Eventuelt – ”Ordet er fritt”

Vedlegg 1: ”Lov for Skillebekk Vel”
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4. Årsmelding Skillebekk Vel
Styret har i perioden mars 2010 til mars 2011 hatt følgende sammensetning:
Leder

Fredrik Håve

Nestleder

Dag Mylius

Sekretær

Minh Nguyen

Kasserer

Bente Solberg

Grendehusansvarlig Fredrick Thambaih
Varamedlem

Laila Nilsson

Styrets sammensetning, som vist ovenfor, ble et resultat av en misforståelse mellom
valgkomiteen og personen som var innstilt og ble valgt som ny leder (ref. referatet fra
årsmøtet 2010).

Generelt
Vi har jevnlig hatt styremøter, og i mellom styremøtene har saker også blitt håndtert
via e-post. Samarbeidet i styret har fungert bra dette året.
Kommunikasjon med medlemmene har skjedd gjennom utsendelser av
informasjonsskriv i postkassene.

Dugnad
Vårdugnad ble gjennomført i mai.
Det ble ryddet på lekeplassene, rundt Svarttjern og ved barnehagen/ballbingen.

Nærmiljøet vårt
Tjernet brukes aktivt av folk i alle aldere, både sommer og vinter – og området rundt
som turområde.
Ballbingen er i stadig bruk til stor glede for barn i alle aldere.
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SAKER SOM VEIKOMITEEN HAR JOBBET MED I 2010
Sak nr 1 - Utkjøring på RV 4
Ved henvendelse til Nittedal kommune får vi opplyst at det ikke er noen fremdrift.
Saken ligger hos Statens veivesen.
Sak 2 - Trafikksikkerhetsplan for Nittedal Kommune 2008-2011
Viser til detaljert plan i fjorårets referat 2008/2009. Veikommiteen har sendt
støttebrev til FAU Holumskogen Skole. Vi krever at det blir anlagt fortau fra
utkjøringen fra Ospelia til bommen ved Solstua barnehage. Dette er forøvrig tiltak nr
16 i NK egen Trafikksikkerhets plan. Ved henvendelse til kommunen får vi opplyst at
det i disse dager blir utarbeidet en ny hovedplan for 2012-2015
Når det gjelder parkering i fjellskjæringen i Holumskogen, fikk vi busselskapet Ruter
til å sende brev til NK om parkering og vanskelig fremkomlighet. Søknaden ble
videresendt til Statens Veivesen Østlandet som har godkjent oppsetting av parkering
forbudtskilt. NK vil sette opp skilt i løpet av juni mnd.
Ved henvendelse til NK får vi opplyst at det pr dags dato ikke er noen planer om
fortau.
Sak 3- Klage på veibelysning
Det er sendt klage på manglende gatebelysning 3 gg
Sak 4 - Veibom ved Solstua
Bommen har vært ute av drift et antall ganger og kommunen har blitt kontaktet.
Sak 5 - Snøbrøyting
Så langt må vi kunne si at snøbrøytingen har vært meget bra for vinteren 2010/2011.
Som tidligere ber vi om at beboerne ikke kaster snø fra egen eiendomm ut i
veibanen.
Når det gjelder ekskrementer etter hunder er det blitt en viss bedring, men i område
rundt Svarttjern kan det bli bedre. Søppelkassen blir brukt.
Samtidig vil vi nevne at ifølge Politivedtekene for Nittedal Kommune står det i
§25 ”den som har ansvar for hunden plikter straks å fjerne ekskrementer som
hunden etterlater seg på offentlig sted.”
(Les badeplassen ved Svarttjern)
Veikomiteen
Leif Olav Alnes
Holumskogen 21
Tlf 67060886
leifoa@online.no

Remi Bjerknes
Tjernslia 46
Tlf 90615578
rbjerken@online.no

Kjell Jemtland
Tjernslia 44
Tlf 67071991
kajemtland@c2i.net

Side 5

Årsmøtet 2011
Kontakt med Holum Skog Vel
Samarbeidet om Grendehuset og Solstua Barnehage har fungert tilfredsstillende.
Julegrantenningen ble arrangert av Holum Skog Vel 2010, men med noe koordinering
med Skillebekk Vel.

Lekeplassen ved Svarttjern
Styret har etter årsmøtet 2010 bestilt dumpehuske og nytt brett til gyngen fra Søve
Lekemiljø AS. Det nye brettet ble levert og montert under vårdugnaden.
Dumpehusken ble levert senere og har ikke blitt montert enda. Det planlegges å sette
den opp under årets vårdugnad sammen med generelle vedlikehold på lekeplassen.

Lekeplassen ved Ballplassen
Styret har jobbet med å søke om å få bruksrett på lekeplassen ved Ballplassen og fikk
skriftlig avslag fra kommunen høst 2010 selv om vi fikk en muntlig aksept før vi
sendte inn søknaden. Avslagsbrevet åpner samtidig også mulighet for å omgjøre
vedtaket i forbindelse med en ny reguleringsplan. Det planlegges å gjennomføre
generell vedlikehold på lekeplassen under årets vårdugnad.

Seniorgruppe i regi av Skillebekk Vel
Etter forarbeid høsten 2009 med kartlegging av antall seniorer og deres interesse for
et treffsted for seniorer, ble det første møtet holdt i Velhuset 2. februar 2010. I
innbydelsen var følgende målsetting formulert:
Planlegging og gjennomføring av trivselsskapende tiltak for seniorene (60+) som er
bosatt innenfor grensene til det som er definert som Skillebekk Vel og hvor
husstanden er medlem i Skillebekk Velforening.
Da interessen for et slikt forum viste seg å være stor, var det et interimstyre bestående
av Tove Jemtland, Lill Skyrud og Gunnar Høiås som tok oppgaven med å få gruppen i
gang.
På første møte 2. februar var det stemning for dannelse av et slikt forum, og
diskusjonen gikk friskt blant de frammøtte om hvilke tiltak som skulle i gang settes.
Aktiviteter som straks ble foreslått var: Dansopplæring og PC-bruk, her er vi så
heldige å ha den ekspertisen som er nødvendig blant Senior 60+ sine egne
medlemmer. Dette er tiltak som ble startet høsten 2010. Det ble planlagt og
gjennomført sommerfest (16.6.) og juleavslutning (11.12.), begge med stort oppmøte.
Den planlagte sommerturen på Telemarkskanalen, ble dessverre avlyst på grunn av
slusevokterstreik. Det er laget felles brøyteavtale med hyggelige priser for de av
medlemmene som har behov for dette.
60+ takker Velstyret for innvilget søknad på kr 5000,-. Beløpet er ikke øremerket til
et bestemt arrangement, men det er enighet i gruppen om at pengene skal gå til et
tiltak som flest mulig kan ha glede av.
60+-gruppen har pr. dato ikke medlemskontingent.
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Senior 60 + har hatt følgende medlemsmøter: 2. februar, 17. februar, 3. mars, 7. april,
5. mai, 15. september, 13. oktober og 10. november. I 2011 er følgende møter fastsatt:
19. januar og 2. mars. Møtedagene er onsdager kl. 18.30. Foruten planlegging av
felles aktiviteter /turer fortsetter danse- og PC-aktivitetene. Vel 60 % av 60+gruppens medlemmer får alle henvendelser fra styret som e-post.
Ved inngangen til 2011 er det 39 medlemmer i Skillebekk Vels 60+-gruppe.
Nytt styre for 2011 er på plass fra februar 2011 og består av Lill Skyrud (gjenvalg),
Anne Grete Hansen og Arvid Heiene. Det nye styret konstituerer seg selv.
Tove Jemtland og Gunnar Høiås takker for seg etter et givende år.
Skillebekk, 15. februar 2011

Skillebekk Vel skiltet
I forbindelse med veiarbeid ved krysset Gamle Trondheimsvei og Ospelia har
Skillebekk skiltet blitt fjernet av entreprenør. Styret er blitt informert om at arbeidet
skal sluttføres til våren og skiltet vil da bli satt på plass.

Sosial tiltak og festiviteter
Juletrefest
Juletrefesten ble avholdt på Grendehuset 9. januar. Som tidligere år, ble Grendehuset
fylt opp med mange forventingsfulle barn med foreldre.
SAS Nisseorkester gjentok suksessen med aktiviteter og underholdning og
selvfølgelig kom også den snille nissen med poser til barna.
Ansv: Knut, Synnøve, Fredrik
Felles arrangementer
Styret har satt av budsjettposten for ” Tilskudd arrangementer” og oppfordrer alle til å
ta initiativ til diverse felles aktiviteter for oss alle. Det er mulig å søke styret om
midler.

Medlemstall
Skillebekk Vel hadde pr. 31.12.2010, 114 betalende medlemmer.
(Medlemstallet var i 2009 108 betalende medlemmer.)

Skillebekk, 15. mars 2011
Styret i Skillebekk Vel
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5. Resultat og budsjett
Resultatregnskap, Skillebekk Vel 2010
Budsjett
Tekst

Budsjett
Diff. Avvik
R/B
%

2010

2009

2010

2011

22 800

21 600

22 000

800

10 855

31 071

32 000

-21 145

936

31

0

936

---

13 000

0

0

0

0

---

0

34 592

52 702

54 000

-19 408

-36 %

35 000

Note 4

5 000

0

10 000

-5 000

-50 %

10 000

Note 2

14 727

0

5 000

9 727 195 %

5 000

Note 3

5 212

5 203

7 000

-1 788

-26 %

10 500

1 569

4 850

10 000

-8 431

-84 %

15 000

0

1 160

1 200

-1 200 -100 %

1 200

2 316

2 316

2 500

-184

-7 %

2 500

2 314

8 970

12 000

-9 687

-81 %

3 500

2 500

2 500

2 500

0

0%

2 500

235

315

500

-265

0

9 093

0

0

---

0

0

10 000

0

0

---

0

0

0

10 000

0

4 935

0

0

---

33 872

49 342

60 700

-16 828

-28 %

60 450

720

3 360

-6 700

-2 580

39 %

-25 450

2 358

6 220

6 400

-4 042

-63 %

2 600

-1 638

-2 860

-13 100

11 462

-87 %

-28 050

720

3 360

-6 700

7 420 -111 %

-25 450

Inntekter

Medlemskontigenter
Renteinntekt Storebrand Bank
Andre renteinntekter Postbanken

Note 1

Diverse inntekter

Sum inntekter

4%

22 000

-66 %

0

Utgifter

Tilskudd arrangementer
Lekeplass/apparater
Vel arrangementer
Dugnader
Medlemskont. Norges Velforbund
Kommunale avgifter
Til styrets disposisjon
Vekking i gatene 17. mai
Utgifter til nettsiden
Badebrygge Svarttjern
Avgift grunneier Svarttjern
Bygging av ny bro ved Svarttjern
Opprydning i Svarttjern

Sum utgifter
Resultat

Note 5

-53 %

250

10 000
0

Disponering av resultat

20% renteinntekter overført fondsmidler
Overført fri egenkapital

Sum disponert
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Balanse, Skillebekk Vel 2010
BALANSE 31. DESEMBER

2010

2009

100
970 766
0
0
0
0
970 866

100
585
952 289
8 541
90
0
961 605

950 000
112 480
5 000
0
1 067 480

950 000
112 480
5 000
1 067 480

2 038 346

2 029 085

Note 6

9 627
0
9 627

1 086
0
1 086

Note 8
Note 8
Note 8

1 067 480
705 025
255 494
2 027 999

1 067 480
705 025
255 494
2 027 999

DISPONERING AV OVERSKUDD
Overskudd overført EK

720

0

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

2 038 346

2 029 085

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Kasse
Postbanken
Storebrand Høyrente
Fordring Festkomite
Fordring gebyr bank
Fordring Grendehuset
Sum omløpsmidler

Note 1

ANLEGGSMIDLER
Holumskog Grendehus
Innskudd Grendehus
Innskudd Solstua Barnehage
Leie badeplass Svarttjern
Sum Anleggsmidler

Note 7
Note 7
Note 7

SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL
Kortsiktig gjeld
Avsetning til oppr. Svarttjern
Sum Kortsiktig Gjeld

EGENKAPITAL
Bunden Egenkapital
Fondskapital
Fri Egenkapital
Sum Egenkapital

Noter
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Note 1
Bank konto i Storebrand Bank er terminert i 2010
på grunn av praktiske hensyn. Pengene er
flyttet til Postbanken.
Note 2
Planlagt ny dumphuske -09 til lekeplassen,
endelig innkjøpt.
Note 3
Resultat arrangement
Juletrefest '10, Januar, inntekter
Juletrefest '10, Januar, utgifter
Sum

2 390
-7 602
-5 212

Note 4
Tilskudd Velarrangementer
Innvilget tilskudd til Senior gruppa
Sum
Note 5
Til styrets disposisjon
Gebyrer postbanken 2010
Utgifter til årsmøtepapirer 2010
Innvitasjon til Julegrantenning
Skilt til ballbingen
Sum
Note 6
Kortsiktig gjeld
Tilskudd til senior gruppa
Utlegg av leder for div utgifter, grunnet
ikke tilgang til nettbank i en periode ved
skifte av kasserer. Betales i 2011
Sum

5 000
5 000

.
194
1 470
200
450
2 314

5 000
4 627

9 627
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Note 7
Anleggsmidler
Skillebekk Vel eier 50% av Grendehuset.
Det er denne verdien som står oppført
i
regnskapet. Eiendommen avskrives ikke
i regskapet, kun i Grendehusets regnskap.
Innskudd i Grendehuset,
skyldes et innskudd i en periode det
var dårlig økonomi

950 000

112 480

Innskudd i Solstua Barnehage
står oppført i balansen for å vise vårt
eierskap til barnehagen.
Sum

5 000

1 067 480

Note 8
Egenkapital
Bunden EK, er våre anleggsmidler
Fodskapital, sparefond plassert i bank
Fri EK, frie midler plassert i bank
Sum

1 067 480
705 025
255 494
2 027 999
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6. Årsmelding for Solstua Barnehage
Møtevirksomhet
Eierstyret i Solstua har avholdt 5 møter.
De som sitter i eierstyret er:
Bjørn Kåsin fra Holum Skog vel
Fredrik Håve fra Skillebekk Vel
Solstua Barnehage
Barnehagen har et netto lekeareal på 130 kvm. 1 avdeling fordelt på 2 grupper;
Skogen og Bekken. Navnene har sin bakgrunn i at barnehagen tilhører Holum skog og
Skillebekk vel.
I 2010 har det vært 23 hele plasser i barnehagen. 2 barn under 2 år og 21 over 3 år.
Visjoner
Visjonen til Solstua Barnehage er de "tre T". Barnehagen jobber for at barna skal:
* Føle trygghet i barnehagen til de ansatte, de andre barna og fysisk miljø.
* Kjenne tilhørighet i barnehagen og miljøet rundt
* Trives i barnehagen - Utvikling i forhold til barnas mestringsnivå
Solstua har i tillegg en felles overhengende visjon laget i samarbeid med alle
barnehagene i Nittedal. Visjonen er: "Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene."
I Solstua barnehage skal vi gi barna opplevelser som gir dem stjerner i øynene. Små
og store øyeblikk som gir glede og følelse av mestring. Barna skal få prøve seg på
egne grenser. Noen ganger kan det gi oss skrubbsår, men sår gror og det kan gro fort
med omsorg og tilstedeværelse fra trygge voksne rundt barnet.
Pedagogiske planer
Første del av 2010 hadde vi tema ”Farmen – en reise i tid, et oppdrag i hverdagen”. Vi
gikk nærmere inn på endringer i gårdsdrift fra 1900 – 2010. Så på maskiner som
brukes nå kontra de ressursene de hadde for hundre år siden. Vi var på besøk på 4H
gården på Alnabru. Mye god bondekost ble laget og spist i barnehagen. Stekte blant
annet lefser på takke, dyrket egne grønnsaker som vi høstet og spiste.
Vi fikk hjelp fra barn og foreldre som hadde med seg div. gamle gjenstander som vi
kunne undersøke nærmere. Det pedagogiske opplegget ble avsluttet med en tur til
Bygdøy hvor vi hadde omvisning og fikk se hvordan bondegårder kunne se ut i gamle
dager.
Fra august frem til desember har vi jobbet med temaet ”Verdensrommet” temaet ble
valgt fordi barna i barnehagen ofte refererer til verdensrommet når det er noe som er
uendelig stort. Det er også et tema som vi kan få alle fra 2 – 6 år til å dra kjensel på.
Derfor startet vi med planetene våre og sola. I tilegg til tema er vi igjennom de 7
fagområdene i rammeplan for barnehager gjennom hele året. Vi følger opp tradisjoner
og årstider som en del av dette.
Aldersinndelte grupper har jobbet med forskjellige temaer, da det i hovedsak er
barnegruppa som bestemmer hva det skal settes fokus på.
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Vi har også dette året hatt matematisk opplegg for skolebarna. De har vært på besøk
på skolen og SFO i regi av barnehagen – hvor de har blitt litt kjent med det som møter
dem om høsten i 1. klasse.
Hendelser i 2010
Det har vært grilling på Soltoppen med barna, foreldre og ansatte.
Skolebarna hadde en tur til teknisk museum og overnattet i barnehagen
overnattingstur.
En del av gruppa har vært på besøk på Nittedal bibliotek og sett en forestilling.
Vi avsluttet barnehageåret som vi pleier med sommerfest for alle i barnehagen med
foreldre med koldtbort.
I mars og oktober var det foreldresamtaler.
Det er blitt arrangert julebord med barna.
Lucia, nissefest, bakvendtdag, karneval, samedag, gul dag, skidag og bamsedag.
Personalet
Pr. 1. januar 2010
Monica Dølven
Hilde Tessem
(forsterket)
Liv Karin Farstad
Irene Spidsberg
Marianne Krågstad

Daglig leder/pedagogisk leder
100 % stilling
Pedagogisk leder (fødselspermisjon) 80 stilling + 20%
Assistent
Assistent (ped. leder på disp.)
Assistent

100 % stilling
100% stilling
80% stilling

Linda Eide har vært ansatt som vikar i Irene sin stilling – 100% assistent. (mars 2010
– mars 2011)
Personalet har hatt 1 planleggningsdag felles for hele kommunen ellers har det vært 4
planleggingsdager.
Personalet i barnehagen har møte 24 torsdager i året 2 timer hver gang, hvor to
foreldre passer barna.
Personalet har hatt kurs div. kurs – ”Mobbing” ”Vold mot barn” Daglig leder har
vært på HMS kurs.
Irene Spidsberg har tatt vidreutdannelse som Barne og ungdomsarbeider og har
bestått.
Oppgradering av utelekeplassen.
Barnehagen har fått oppmerket paradis og veibane på uteområdet, og vi anser nå
uteplassen som ferdig oppgradert.
Økonomi
Regnskapsfører dette året har vært Laila Nilsson.
Monica Dølven
Daglig leder
Resultat 2010 og budsjett 2011 for Solstua barnehage vil bli delt ut på årsmøtet.
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7. Resultat 2010 og budsjett 2011 for
Grendehuset
Resultat 2010 og budsjett 2011 for Grendehuset vil bli delt ut på årsmøtet.

8. Saker til årsmøtet
Styret har fremmet følgende forslag til endring av ”Lov for Skillebekk Vel”

Endring av navnet
Forslag:
”Lov for Skillebekk Vel” endres til ”Vedtekter for Skillebekk Vel” samt bytte ut ordet
”Lov” med ”Vedtekter” i hele dokumentet.

§ 2 Medlemskap
Forslag:
Etter setningen ”… Oppgis to navn pr hustand til medlemsregisteret, vil begge ha
stemmerett.”, legges til: ”Fullmakt fra andre medlemmer godtas ikke.”

§ 3 Kontingenten
Forslag:
Dagens punkt erstattes med;
”Medlemskontingenten fastsettes og vedtas av Årsmøte hvert år. Medlemskapet
gjelder frem til innbetaling av ny medlemskontingent foreligger.”

§ 7 Årsmøte
Forslag 1:
Setningen; ”Innkallelse skal inneholde styrets og grendehusets årsmelding og
reviderte regnskaper for foregående år.” byttes ut med ”Innkallelse skal inneholde
styrets årsmelding, revidert regnskap for foregående år,”
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Forslag 2:
Underpunktene a) til e) byttes ut med;
Årsmøte skal behandle:
a) Styrets årsmelding
b) Regnskap for foregående år
c) Budsjett inneværende år
d) Innkomne forslag
e) Valg i henhold til § 8
Forslag 3:
Etter setningen”… når det gjelder forslag til lovendring, innen 1. desember.”, legges
til: ”Forslag etter disse oppgitte tidspunkt, kan legges frem for Årsmøtet, men
årsmøtet kan da velge å ikke behandle disse.

§ 8 Valg
Forslag 1:
Punkt d) erstattes med; ”d) Revisjonskomité bestående av 2 medlemmer.”
Forslag 2:
Punkt e) strykes (og de neste punktene flyttes opp)
Forslag 3:
Punkt f) erstattes med; ”f) Valgkomité bestående av 2 medlemmer.”
Forslag 4:
Punkt g) strykes (og de neste punktene flyttes opp)
Forslag 5:
Punkt h) legges til; ”Medlemmer av disse komiteene rekrutterer seg selv.”
Forslag 6:
Hele setningen; ”Leder velges…” erstattes med ”Alle verv i styret, revisjonskomiteen
og valgkomiteen velges for to år av gangen og slik at halvparten er på valg hvert år.”
Forslag 7:
Hele setningen; ”Revisorer kan ikke…” erstattes med ”Medlemmer av
revisjonskomiteen, kan ikke ha verv i styret.”
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9. Valgkomiteens innstilling 2011
Styremedlem Fredrick Thambaih som ble valgt i 2010, har valgt å tekke seg fra sitt verv.

Funksjon

Valgår Navn

Adresse

Styret:
Leder
Nestleder
Kasserer
Grendehusansvarlig
Sekretær
Varamedlem

2012
2011
2012
2011
2011
2012

Fredrik Håve
Mona Hansen
Bente Solberg

Holumbakken 8b
Stikkveien 14
Tjernslia 53

Øystein Godøy
Laila Nilsson

Stikkveien 8b
Tjernslia 47

Revisor:
Medlem
Medlem

2012
2011

Stine Rasmussen
Øyvind Belsten

Holumbakken 34
Holumskogen 22

Valgkomité:
Leder
Medlem
Medlem

2012
2011
2011

Mirell Mehus
Siv Mehus
Monica Engebretsen

Gamle Trondheimsvei 27
Ospelia 1a
Sollia 6a

Juletrefestkomité:

Veikomité:

Velges ikke av årsmøtet
Knut Lyngby
Synnøve Karstensen
Fredrik Håve

Gamle Trondheimsvei 29
Stikkveien 16
Holumbakken 8B

Velges ikke av årsmøtet
Leif Olav Alnes
Remi Bjerknes
Kjell Jemtland

Holumskogen 21
Tjernslia 46
Tjernslia 44
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