
 
 

 

 

  

Ansvarig utgivare: Ordf. i Enångers 
Bygdegårdsförening; E-post: 
info@enanger.com                              
Redaktion: Ingemar Sandehult och Marie 
Sandehult 
Adress Enångersvägen 21, 825 95 Enånger 

Ansvarig utgivare: Ordf. i Enångers 
Bygdegårdsförening; E-post: 
info@enanger.com                              
Redaktion: Ingemar Sandehult och Marie 
Sandehult 
Adress Enångersvägen 21, 825 95 Enånger 

 

Förhoppningen och tanken är att detta ska vara en stående aktivitet. Det är väldigt roligt att få in barn och ungdomar på 

bygdegården, i större utsträckning än tidigare. Föräldrarna som driver verksamheten, i bygdegårdsföreningens regi, är 

noga med att alla barn och ungdomar ska vara involverade i verksamheten, t ex är det ungdomarna som har valt filmer 

till föreningens SportlovsBio, och föräldrar och barn kommer tillsammans att sköta såväl bildvisning, entré som 

godisförsäljning. 

Andra tankar som finns är mer LAN, disco för olika åldrar och mycket annat skoj. Det har redan hållits en Cupcakes-kurs 

som såldes slut till sista plats. 

Bygdegårdsföreningen hoppas att barn- och ungdomsverksamheten ska integreras i all verksamhet. Ungdomarna kan 

hjälpa till att sälja fika på olika aktiviteter, och vi har redan fått smaka på hur duktiga de är på att baka. Vi hoppas att 

hela familjer ska kunna hjälpa till på våra städ- och arbetsdagar, så att barnen känner sig stolta och ansvarsfulla när det 

gäller att vårda vår Bygdegård. 
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Enångers 

Bygdeblad 
 

 

Arbetsdag 
Söndagen den 13 juni kl 
10:00-14:00 
 
Pga rådande restriktioner kommer vår 
arbetsdag att ha lite speciella 
förutsättningar. 
 
För planeringen tar vi gärna emot er 
anmälan.  
Skicka ett sms till Monica Fredriksson 
(073-059 94 32) och skriv att du 
kommer – så blir styrelsen jätteglad 
och vi kan planera så att korven och 
fikabrödet räcker till alla.  
 
 
 
 

 

Välkomna!!!! 
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………..men känns det inte som att pandemin håller på att avta??? 

Bygdegårdarnas främsta uppgift är att tillhandahålla möteslokaler för föreningar, företag, organisationer och 

privatpersoner. Den andra uppgiften är att själva bedriva verksamhet så att bygden utvecklas och föreningen får in 

pengar till underhåll. De senaste femton månaderna med restriktioner och oro för att träffas har definitivt lagt hinder 

i  vägen för båda dessa uppgifter. Bygdegårdarna har huvudsakligen stått tomma och tysta. Här i Enånger har vi 

försökt planera för att vi ska kunna erbjuda någon verksamhet men alla försök har fallit platt. Det senaste försöket var 

påskbio för barn och ungdomar men då fallerade utrustningen istället. Men nu känns det som att vi ser ljuset i 

tunneln.  

Nyligen hade bygdegårdsföreningen en planeringsdag. Förlagd till fantastiska Avholmsberget. Nästan hela styrelsen 

deltog och engagemanget var inte att ta miste på. Förslagen om roliga och intressanta aktiviteter haglade så vi fick 

koncentrera oss på att välja sådant vi tror kan genomföras både avseende resurser och ev. restriktioner. I planen 

finns, förutom den obligatoriska arbetsdagen, en fullspäckad familjedag, en musikteater, en eller flera dartkvällar, en 

långloppis, en wiskyprovning som kanske för med sig både vin och vodkaprovning, handarbetskaféer, tomteloppis, 

pysseldagar och julpyssel med skolans tredjeklassare. Sedan är året slut. 

Redan nu vet vi att familjedagen kommer att innehålla ett återbesök av Cirkus Cirkör, en tipspromenad innehållande 

föreningar, företag, mat och dryck samt, på kvällen, en utomhusbio med mat, dryck och popcorn.  

Teatern blir musikteater med fokus på Tina Turner och i anslutning till det äter och dricker vi oss mätta. 

Långloppisen kommer, som vanligt, att hålla hög kvalitet och pågå hela juli. 

Mer information finns på vår hemsida och på Facebook.  

Arbetsdagen den 13 juni kommer att fokusera på byte av plåttaket vid stora entrén, underhåll av lokalerna, målning 

och ev. byggande av ett nytt förrådshus. Vi tar tacksamt emot all hjälp vi kan få. 

Förutom detta arbetar styrelsen med planeringen av bytet av köket, säkerhetsarbete och vidare planering av 

verksamheten. 

Vi är ett trevlig gäng som arbetar och vill du vara med så finns det plats för flera. 

Nu ser vi fram emot en härlig svemester med många turister och mycket sol. 

Med förhoppningen att du deltar i våra aktiviteter ber jag och hela styrelsen att få önska en ”Glad badsäsong”. 

Ingemar Sandehult 

Ordförande 

 

 

 

Vill Du hyra en lokal på Bygdegården? 

  Medlem Ej medlem 

Hela huset  1800:- 2250:- 

Stora Salen  850:- 1060:- 

Stora Salen + köket 1250:- 1560:- 

Lilla Salen  550:- 690:- 

Lilla Salen + kök  950:- 1190:- 

Bara kök  400:- 500:- 

 

Vill man komma in dagen före = Halv hyra 

Vill man städa dagen efter = Halv Hyra 

Medlemsavgift: 

Enskild  100:- 

Familj 150:- 

Förening 200:- 

 

Bokas per telefon 0650-550 133 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
        
        
        
        
        
        
        

LångLoppis 2021 

Som vi har längtat…..  
 
Vi har förstått att både säljare och köpare väntar på den årliga LångLoppisen och det känns verkligen jätteroligt.        
Vi lever ju under lite speciella förutsättningar just nu, när vi inte vet från dag till dag vad som är tillåtet eller inte, och 
det har krävts en hel del mod för att våga planera och ta emot nya loppisar mm, men hoppet är ju det sista som 
lämnar oss….. 
 
Och, nu vet vi att det blir en loppis som vi alla har hoppats på, även om inte alla detaljer kring restriktioner mm är 
klara i skrivande stund. 
 
Vi rekommenderar att ni följer Enångers Bygdegård på Facebook för där kommer det löpande information om hur 
öppningshelgen kommer att planeras mm. 
 

Vi kommer att ha öppet varje dag,  

Lördagen den 26 juni till lördagen den 31 juli, varje dag 11:00-15:00 
 
Alla kan hjälpa till att göra årets LångLoppis till samma succé som tidigare år! Kraften när vi gör det tillsammans är 
oslagbar, och alla behövs, i stort och smått. 
 
Vi har en liten önskelista; 

• Har du möjlighet att baka något till vår kaffeförsäljning? Vi planerar att ha en kyl med fikabröd som är 
portionsförpackat, och kaffeförsäljning. Fikandet får p g a restriktionerna ske utomhus i år. Kan du hjälpa till 
att baka, hör av dig. Vi har portionsförpackningar, och efter den 13 juni, när frysen är avfrostad går det 
utmärkt att lämna sina bidrag. 

• Saker att skänka – I fjol slog underbara Enångersbor alla rekord i att skänka saker till bygdegården, men vi 
har förstått att det fortfarande finns saker att skänka….  Vi kommer att finnas på plats om du vill skänka något 
enligt följande: Tisdagen den 22 juni 16:00-20:00 och Onsdag 23 juni 10:00-14:00. När loppisen väl har 
öppnat, kan du lämna varor när som helst under ordinarie öppettider. 

Planeringskonferens 

Lördagen den 22 maj drog delar av bygdegårdsföreningens styrelsen iväg till Avholmsberget, för att under en hel dag 

bara spåna fritt och planera kommande aktiviteter. Självklart satt vi glest både i bilarna och på konferensen, och 

vidtog alla försiktighetsåtgärder som rekommendationerna kräver. 

Inför konferensen hade en enkel enkät skickats ut till alla i styrelsen, som även fick en uppgift att förbereda under 

bilresan. 

En del aktiviteter är redan självklara, som sommarens LångLoppis och Familjedagen före skolstart, vårens arbetsdag 

och självklart även någon typ av musikalisk föreställning. Men sen då, vad törs vi planera, törs vi ha framtidstro 

och…..??? 

Styrelsen tror att framtidstro är ett måste, och det är bättre att planera för aktiviteter, och i värsta fall få ställa in om 

pandemin så kräver det, än att inte ha en plan…… 

Då pressläggningstiden är knapp, så får vi välja att ta med mer information i nästa nummer av Bygdebladet, och 

självklart kommer det info även på Facebook och på hemsidan om vad vi har för planer…. 

Och givetvis tar vi gärna emot nya önskemål och idéer, för ni vet hur det är, ingenting är omöjligt. 

Stort tack till Ingemar, Marie, Monica, Line, Elisabeth, Sabine och Mats, som avsatte en hel dag i 

bygdegårdsföreningens regi. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Det som händer,  

händer i Enånger….. 

 

 

  

 

 

Vårt PåsklovsLAN sker i samarbete med Super 

Heroes In Training.  

Information kring kostnader, anmälan mm kommer på 

Facebook så snart allt är klart. 

Varmt välkomna! 

 

Juni & Juli & Augusti 
 

11 juni Sista inlämningsdag för listor för de som är med och 
säljer på Loppisen. 

 
13 juni Arbetsdag 10:00-14:00 se sid 8 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
22 juni Inlämning av saker att skänka till Bygdegården  

kl. 16:00-20:00 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
23 juni Inlämning av saker att skänka till Bygdegården  

kl. 10:00-14:00 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
26 juni Årets LångLoppis öppnar 11:00-15:00  

 För mer info, se sid 3 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
26 juni – 31 juli  LångLoppis varje dag 11:00-15:00 

För mer info, se sid 3 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
 
 
14 juli Manusstopp för nästa nummer av Bygdebladet 

Numret levereras i brevlådorna helgen 7-8 augusti  
  Arr. Enångers Bygdegårdsförening 
 
21 augusti Familjedag på Bygdegården 

Vi lovar att detta bli en dag att minnas, en dag som du 
inte vill missa, oavsett om du är ung eller äldre. 
Leklusten har ingen åldersgräns. 
Mer info kommer i nästa nummer av Bygdebladet – 
men boka in detta datum i din kalender redan nu. 

 
 
 

Arrangemang att lägga in i kalendern redan nu: 

 
11 september Tina Turner – musikalisk show med middag på 

bygdegården 
 
Vecka 43 Ev Ungdomsprojekt i Gävleborg 

Bygdegårdsdistrikt och Enångers Bygdegård 
 
20-21 november TomteLoppis på Bygdegården  
 
 
 

 
 

 
 

Det var en gång en pandemi, som kom och förbjöd allt roligt….. 
Men, tack och lov fanns det även en kreativ styrelse på 
Bygdegården…….  
Och evenemanget slog alla våra förhoppningar, med råge…… 
Vi pratar förstås om Bygdegårdens 
 

PÅSKÄGGSTIPSPROMENAD 
 

För att följa alla restriktioner och att hålla avstånd och 
vara rädda om varandra, var anmälan ett måste, och 
varje sällskap fick starta med 10 minuters mellanrum. 
 

10 frågor, med en fråga för de under 12 år och en fråga 
för de över 12 år, var uppsatta i en liten slinga runt 
Bygdegården. 
 

Alla som kom i mål fick antingen ett fulladdat påskägg 
eller en lott. 
 

Barnen visade sig vara enormt kunniga och där fick vi 
lotta ut förstapriset. Bland de äldre var det lite svagare 
med kunskapen om påsken, och där blev bästa resultat 9 
av 10 rätt. Stort grattis till er alla som vann, och tack till 
alla som kom och gick promanden OCH köpte korv. 
 
Serveringspersonalen var som vanligt idel solsken, vilket 
värmde denna annars lite kyliga dag, och ingen kom förbi 

serveringsståndet utan att ha köpt en korv       
 
Så mycket glädje över att få ses igen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vi hoppas att 

detta kan bli ett 

stående 

evenemang. 

Hela 84 

personer deltog 

– vilket är 

makalöst bra! 

Tack till alla 

som gjorde 

denna dag till 

den succé som 

det blev! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
        
        
        
        
        
        
        

Enångers gymnastikförening fyller 90 år i år.  

Det hoppas vi kunna fira och styrelsen håller just nu på och planerar för fullt. Styrelsen vill därför flagga för att ni 

bokar in den 4 september i era kalendrar så kommer mer information lite närmare.  

 

Trots den rådande pandemin och inställda pass pågår även planering för fullt inför hösten, då vi hoppas på att kunna 

träna tillsammans igen. Vi önskar dock att kunna erbjuda fler pass och söker därför fler ledare till vårt gäng. Vi hoppas 

bland annat kunna erbjuda barngymnastik för barn födda 2017/2018, vi har i dagsläget en ledare för detta men för 

att detta ska kunna fungera behöver vi minst en ledare till. Som barn- och ungdomsledare krävs nästan bara leklust 

och en gnutta barnasinne, resten löser sig! 

 

Utrustning passande barngymnastik, step up-brädor, skivstänger med vikter, kettlebells, boxhandskar/mitsar, TRX-

band och gymnastiksalens redskap finns att tillgå. Bara fantasin sätter gränser för utformning av pass. Möjlighet att 

gå utbildning och köpa in mer material/redskap finns. 

Är du intresserad? Kontakta Ida Hägg på telefon 070-3328992.  
 

 

 

Städning på Bygdegården 

Visst är det härligt med all fysiskt aktivitet som erbjuds 

genom Enångers Gymnastikförening och Lindefallets 

gymnastikförening? 

Då vill ju inte bygdegården vara sämre …… 

Motion kan ju vara så mycket, och nu kommer ett 

erbjudande som du kanske inte kan motstå? 

Bygdegården söker någon som vill städa bygdegården en 

gång i månaden, enligt överenskommelse. 

Oftast försöker vi förlägga städning till någon av 

föreningens egna aktiviteter, och efter överenskommelse 

med den som ska städa. 

Vi uppskattar att städningen tar ca 2 timmar per gång och 

det finns en utförlig beskrivning över vad som ska göras. 

Bygdegården vill köpa denna tjänsten.  

Är du intresserad, kontakta marie.sandehult@gmail.com 

Observera att det är viktigt att du kan fakturera föreningen 

för utförd städning. 

Mer fysisk aktivitet 

Under de senaste åren har vi bytt det mesta av 

yttertaket på bygdegården. I fjol gjordes 

fantastiska insatser såväl av alla som skänkte 

bidrag till taket över stora entrén, som av de 

ideella krafter som fysiskt bytte taket.  

Nu har vi bara en liten bit kvar, och det är 

”skärmtaket” vid stora entrén. 

Vi hoppas kunna påbörja arbetet i samband 

med Arbetsdagen den 13 juni, men risken är 

stor att vi inte hinner klart då. 

Finns det någon/ några arbetsvilliga Enångersbor som kan 

tänka sig att hjälpa till att byta detta skärmtak? 

Tveka inte att höra av dig till Ingemar på 070-772 00 33 
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Renovering av bygdegårdens kök 

 

Nu har det påbörjats planering för renovering av köket i bygdegården. En liten projektgrupp har införts som 

består av Ingemar Sandehult, Nils-Erik Karlsson och Sabine Micksäter. 

Köket behöver upprustas så att det är möjligt att laga mat eller servera/catering till ca 150 personer, är 

tanken.  

För att höja hygienfaktorn och få mer anpassad utrustning har vi sett över befintlig utrustning och kommit 

fram till att det behöver köpas in ny spis, kylar och frysar. Samt en varmluftsugn och ett värmeskåp. 

I dagsläget finns två äldre spisar och ett mindre stekbord. Kylar och frysar är även av äldre snitt. Både 

spisar, kylar och frysar är anpassande till vanliga hushållskök. Detta gäller även övrig inredning såsom 

köksskåp och förvarings ytor. Diskmaskinen är äldre men fungerar utmärkt och är anpassad för storkök, så 

den kommer att vara kvar. 

Vidare behöver avloppet bytas ut och det kommer innebära nytt avlopp och att man behöver byta ut 

anslutande rörledningar samt lägga nytt golv. 

Gällande innerväggarna i köket så kommer de antagligen flyttas för att göra köket mer ”lättarbetat”. 

För själva renoveringen kommer vi ta in offerter från tre olika företag, från lokala företag om så möjligt. 

För utrustningen kommer vi även ta in offerter från tre olika företag. 

Det finns medel avsatt för denna renovering i bygdegårdens budget samt möjlighet till att söka centrala 

medel från Boverket och Hudiksvalls kommun. Kostnaden för renovering är beräknad till ca 750 000 kr. 

Planen är att vi ska lämna in ritningar och ansökan till Bygdegårdarnas Riksförbundet i september 2021. 

Efter granskning går ansökan vidare till Boverket i november 2021. Beslut om bidrag kommer i maj 2022 

och renovering planeras att starta under sommaren 2022, om allt går enligt planen. 

Vi kommer givetvis behålla och renovera det som går, köpa begagnad storköksutrustning i den mån det går 

samt hushålla med bygdegårdens medel. 

Hoppas ni är lika förväntansfulla som vi i projektgruppen på bygdegårdens nya upprustade kök!  

Vi rapporterar mer i nästa nummer och kommer att lägga ut på bygdegårdens Facebooksida hur arbetet 

fortskrider. 

 

Vid pennan 

Sabine Micksäter 

 

 

 

Bonntårtor – en delikatess värd att bevara  

I och med att Eriksson Bageri stängde efter midsommar 2019, finns det numera  
ingen som bakar Bonntårtor professionellt. 
 
Detta fick Kristina Borin att fundera på vad vi alla tillsammans kan göra för att bevara 
kunskapen att baka dessa delikatesser, och det i sin tur ledde till ett upprop på  
Facebook, där så många som möjligt uppmanades att baka bonntårtor under påsk- 
helgen. En lämplig långhelg, då bakningen av dessa små delikatesser tar en hel del tid  
i anspråk. 
 
Enligt uppgift var det 5-6 personer som kavlade upp ärmarna och kavlade ut degen. 
Resultaten och recepten har varierat en aning, och lite nya tips har framkommit….. 
  



      

 

Bondtårtor från Enånger 
Nedtecknat på 80-talet efter Greta Mattson från Tosätter. 

 

Deg: 1 glas vatten 

 Ca 500 g vetemjöl 

 500 g margarin + smör 

 2 msk brännvin 

 

Smet:  1 påse Katrinplommon 

 5-6 skorpor, smulade 

 Strösocker efter smak 

 

Gör så här, Dag 1:  

Blanda vatten, mjöl och brännvin. Rör till en smidig deg. Ta upp på bakbord. Kavla ut till en rektangel 

och skiva på lika mycket smör som degens vikt på 2/3-delar av degen. Vik över degfliken och sedan 

den andra 1/3-delen täckt med smör. Täta till runt kanterna. Använd ”karatemetoden” och slå med 

handloven över degen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kavla ut igen och vik, gör detta 3 ggr. Kom ihåg att alltid sopa bort överflödigt mjöl. Rulla ihop och låt 

ligga kallt i en timme. Gör sedan om allt det som står i detta stycke ännu en gång. Låt ligga ihoprullad 

i bunken över natten.  

 

Dag 2:  

Gör plommonsmeten. Koka katrinplommonen mjuka. Lägg skorporna i blöt. Blanda plommon, 

skorpor och strösocker efter smak. 

 

Kavla ut till högst 3 mm tjockt. Ta ut rundlar med ett ”fenomlock”, alltså rundlar som är ca 10cm i 

diameter. Sporra även ut lika många degremsor. Lägg en klick plommonsmet på ena halvan och en 

degremsa efter kanten. Vik ihop till en halvmåne och tryck ihop kanten. Skär 4 ggr genom kanten och 

gör 3 hål. Grädda! Vänd bondtårtan  i strösocker. 

 

 

 

 

 

    

   

   

    

 

 

Degrektangel 

Smör i skivor 

Degremsa 

Plommonsmet 

Skär snitt med 

en kniv och 

gör hål. 

Ugn: 225-250gr 

Tid: 10-12 minuter 

Lite tips som framkom under påskhelgens Bonntårte-upprop: 

Låt gärna bonntårtorna vara lite längre i ugnen, höj gärna temperaturen från 225 till 275 i slutet, var inte så noga med 

kanterna och ha gärna lite sprit i degen. Vem vet, kanske blir det en tradition att baka Bonntårtor, till påskhelgen ? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
        
        
        
        
        
        
        

Arbetsdag på Bygdegården! 

Den 13 juni kör vi arbetsdag på bygdegården, och alla, precis 

alla behövs, för det är mycket, både stort och smått som 

behöver fixas! 

Det finns  

• en stupränna som behöver åtgärdas, 

• en oändlig mängd fönster som behöver putsas, 

• mycket vitt utomhus som ska målas, 

• en invasiv växt som vi behöver fortsätta att 

bekämpa 

• golvet i lilla salen behöver bonas 

• Det lilla skärmtaket vid stora entrén behöver 

åtgärdas…… 

• Kontoret iordningsställas 

• Förrådet vid lilla salen städas 

• Städskrubben städas 

• Och självklart behöver alla som arbetar glada tillrop 

och gofika…….. 

Alla som hjälper till bjuds på varm korv, kanske gofika om 

någon bakar och en Landsbygdslott med möjlighet till stora 

vinster! 

Anmälan, för vår planering till Monica Fredriksson    
073-059 94 32 

 
Vi ses!!!! 

Enångers Hembygdsförening verksamhet 

sommaren 2021  
Vi brukar ju ha vissa fasta punkter i vårt 

sommarprogram men 2020 har varit ett annorlunda år 

och det är det även till viss del år 2021.  
  

Sommarprogram:  

 
• Hembygdsdag vid Kännavallen – inställd  

• Bygdevandringar måndagar i juli som vanligt  

• Sotarafton – ej fastställd ännu, besked 

kommer senare  

Vi kommer även som vanligt att utse Årets 

Enångrare.  

 

Vi vill avsluta med vårt hedersomnämnande till alla 

som på olika sätt bidragit till friskvård i Enånger 

under pandemin.  

 

Till er som kört upp skidspår, skött anläggningen 

Fågelhällan, hållit i utegympa mm som varit till nytta 

och nöje för oss Enångrare, vill vi lämna vårt varma 

TACK  

 

Styrelsen, Enångers Hembygdsförening  
 

 

Cafékyrka och musik i  
Enångers gamla kyrka  

 

Cafékyrka 

Kl 11-15 tisdagar och onsdagar under juli.  

Dessa dagar finns det möjlighet att köpa fika och få 

veta lite mer om kyrkan. 

Övriga dagar (dagtid) finns kyrknyckeln uthängd på 

prästgårdens veranda för den som vill besöka 

kyrkan. 

”Hemma hos oss”  
Onsdagskvällar kl 18 .  

Lokala musiker och enkel samvaro. 

Premiär 30/6 med Mia-Marie och Jan Kjellgren.  

Välkommen! 

 

 

 

"Tack för den här tiden! 
 

Det blev gott och väl 24 fantastiska, lärorika och 
arbetsamma år i Larsbo. Nu drar vi snart vidare på nya 
äventyr i Östergötland, på Kalvefalls i Ydre. 
 

Har ni vägarna söderöver, är ni alltid välkomna... 
De som tar över gården, Helena och Mauro, kommer att 
fortsätta sälja fiskekort. 
Vi hoppas alla goa, vänliga Enångrare tar gott emot 
dem! De finns tillgängliga på Larsbogård den 30/6, 
tillsammans med oss, för de som vi känner, som också 
vill lära känna dem. 
 

Återigen tack till alla fantastiska bybor, för att ni finns 
och har funnits! 
Hälsar Åsa och Lasse Frick" 

 
 

Tina Turner på Bygdegården den 11 september 
Vi ser fram emot ännu en föreställning med Cecilia 
Kyllinge, och denna gång är det Tina Turner som har 
huvudrollen. Showen är en timme. 
 
Middag med dryck och föreställning 315:- 
Enbart showen 250:-  
 
Mer info kommer på Facebook -och biljetterna kommer 
att säljas på Tickster 


