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Just nu! är ett bra tillfälle att välja braskamin, vi har bra erbjudanden på fl era populära 
modelle r. Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet) och Premodul 
skorsten lämnas 2.500:- rabatt på skorstenen. Det fi nns alltså möjlighet att 
spara upp till 6.000:-! 
Kampanjpriser t.om 18 mars 2018. 

Läs mer om kampanjen på contura.se, där hittar du fl er modeller.
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Välkommen hem till värmen

Ord. pris fr 17.900:-
JUST NU 

från 15.900:-

Ord. pris 33.900:-
JUST NU
31.900:-

Spara 
2.000:-

Spara 
2.000:-
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Fina tider 
för mys!

SPARA upp till
6.000:-

Contura 556G Style
Ord. pris fr 22.900:- 

JUST NU från 20.900:-

SPARA 2.000:-

Kassetter
Ord. pris från 15.500:-

JUST NU FRÅN
13.500:-
Spara 

2.000:-
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Öppettider
Mån-Fre  9.00-17.00
Lunch 12.30-13.30

Välkomna!

www.erja.seDalgatan 108 A • 0251-43075  

måndag 19 mars kl.18.30 
i Café Carabas

Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Vi bjuder på fika.

Välkommen till 
årsmöte för 

Älvdalens 
ridklubb 

årsmöte
tisdag 13 mars  -18

 kl. 18.00 på tre Björnar
Sedvanliga årsmötes-

förhandlingar.
Gamla och nya medlemmar 
hälsas hjärtligt välkomna!

Vi bjuder på fika.

Välkomna till

 ÅRSMÖTE
 Bevara Bunkris 
 Brandtorn
Söndag 18 mars  kl. 16.00

i Åsens bystuga
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på kaffe.

Välkomna!
Styrelsen

ÅRSMÖTE 
Älvdalens Cykelklubb

Söndag 11 mars kl 18.00 
på Dalgatan 118

Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar.
Cykelsnack, kom gärna 
med idéer och åsikter. 

GOFIKA så klart!
VÄLKOMMEN !! 

Civilförsvarsförbundet 
Älvdalen 

håller årSmöte
Vi bjuder på fika! 

Välkomna hälsar styrelsen! 

i Brittgården, 12/3 kl 18:30Nästa nummer av AnnonsKullan delas ut 28/2

manusstopp fredag 23/2
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Älvdalen

Diakonicenters Textilavdelning Tel: 0251-431 65 
Måndag 10.00-18.00, Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

Med reservation för eventuella ändringar.

åSen

10.00  Sångstund på Furuvägen  Alfhild Selin 
15.15-16.30 Musikalkören övar i Brittgården   
  Ledare: Alfhild Selin

torsdag 15 februari

Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 
Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

1 i Fastan
Söndag 18 februari

11.00  Åsens kyrkliga arbetskrets i Knutstugan.
  Alfhild Sehlin.

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
  Malou Wirström,  Christina Wermelin Elgbro

tisdag 20 februari

14.00  Mässa i Åsens kapell. 
  Malou Wirström, Christina Wermelin Elgbro

10.30-11.30 Vagga gunga gå i Brittgården.  
  Ledare: Malin Pettersson Lindgren, Clas Elgbro
11.30-13.00 Sopplunch i Brittgården. 
  Lena Backlund.  
13.00  Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården
  Alfhild Selin. 
15.15-16.45 Måndagskul i Brittgården. 
  Ledare: Malin Pettersson Lindgren, Clas Elgbro 
17.00-19.30 Ungdomsgruppen i Brittgården.
  Ledare: Clas Elgbro 

Söndag 18 februari

18.00  Vinterfest i kyrkan. 
  ”Människan & Naturen”

måndag 19 februari

11.00  Andakt i Tallbacken. 
  Ulf Jonsson,  Christina Wermelin Elgbro. 
14.00  Må Bra Kören i Brittgården
  Ledare: Alfhild Selin 

Onsdag 21 februari

9.00-12.00 Öppna förskolan i Brittgården.  
  Ledare: Malin Pettersson Lindgren

11.30-13.00 Sopplunch i Brittgården. 
  Lena Backlund.  
13.00  Missionskretsen i Brittgården
  Alfhild Selin.

måndag 26 februari

Älvdalen

torsdag 22 februari
9.00-12.00 Öppna förskolan i Brittgården.  
  Ledare: Malin Pettersson Lindgren

tisdag 27 februari
18.30-20.00 Öppet samtal om liv och tro i Brittgården   
  Ledare: Inga Persson       

14.00  Må Bra Kören i Brittgården
  Ledare: Alfhild Selin

Onsdag 14 februari

tisdag 27 februari

lördag 17 februari

18.00  Vasaloppsinvigning i kyrkan. 
lördag 24 februari

2 i Fastan
Söndag 25 februari

18.00  Mässa i kyrkan. 
  Ulf Jonsson, Alfhild Selin 

14.00  Må Bra Kören i Brittgården
  Ledare: Alfhild Selin

Onsdag 28 februari

Välkommen in och fynda
i vår Fairtradehylla!
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Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till 
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1 Tel. 0251-41281

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Ons 14/2       13.00  Dorkas. Årsmöte med festlig servering.
Sön  25/2        11.00  Nattvardsandakt. Församlingens årsmöte. Lunch. 
Ons 28/2       13.00  Dorkas. 
     Varmt Välkomna till våra samlingar!

Lunchservering  i Salem torsdagar från kl 11.30
Besök också gärna                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet onsdag-fredag kl 12-18

Önskas hyra

Grattis

ÖNSKAS HYRA
Boende för kille som börjar
åk 2 i höst på Älvdalens
utbildningscentrum
sökes, dusch, toa
gärna kokmöjlighet. 

070-6097010, Tina

Grattis Lukas Hed 
på 4-årsdagen den 15/2 

OBS! KOM IHÅG 25/2

vid viken, norra änden av sjön.
PIMPELTÄVLING kl 9 -12. Fina priser!
Prisutdelning c:a kl 13.  

TIPSPROMENAD till fots eller på skidor.

VINTERDAG  
på  

RÄMMASJÖN 

 

VARMT VÄLKOMNA 
TILL EN TREVLIG DAG!  

Läs mer på FB samt på www.rammafabodlag.se

 
Aldrig fiskat? Vi 
hjälper till med 
tips och råd till 
nybörjaren. 

 
Hamburgare  
finns att köpa. 
Gratis till alla 
barn upp till 
12 år. 

Rämma Fäbodlag inbjuder till

Kontant betalning!

Evy & Lena

Alla hjärtans dag! ¤ 
Idag är det hjärtan, rosor, 
kramar och kärlek till 
hundra procent. Det 
är också kärlek och 
lycka för alla som säljer 
choklad, blommor, 
små gosedjursnallar 
och gelehjärtan. Den 
försäljningen ökar nämligen 
med nästan det dubbla 
den här fantastiska dagen. 
Men som om inte det vore 
nog, så räknas också den 
fjortonde februari som 
den första vårdagen, och 
som den dag när de vilda 
djuren och fåglarna börjar 
att bilda par i naturen. Ni 
hör väl, till och med älgarna 
och pippifåglarna har koll 
på alla hjärtans dag och 
far omkring och blir smått 
romantiska och börjar 
fundera på att hitta någon 
att få till det med. Så våren 
är på gång nu. Några veckor 
till hoppas vi förstås att snön 
ligger kvar, för såklart vill 
vi att alla skidåkare som 
kommer till våra trakter för 
att åka vasaloppet (och alla 
övriga lopp) ska få njuta 
av den otroliga mängd snö 
som vi fått den här vintern. 
Men när årets vinnare i 
vasaloppet korats och fått 
sin krans, då får snön gärna 
smälta bort. Vi längtar 
efter varma vårdagar med 
takdropp och fågelkvitter. 

öppettider: mån-Fre 10.00-18.00, lördag 10.00-15.00, Söndag StÄngt

Välkomna!

Hos oss kan Ni  beställa 
BLOMSTERARRANGEMANG
till Bröllop och Begravning.
PRESENTKORGAR med delikatesser.

•OST från Holland •Presentartiklar 
•Delikatesser •Blommor •Plantor

Fjäril
Sälen - Sälenvägen 38 • Tel. 070-6437336 
Älvdalen - Dalgatan 101 • Tel.0251-32032

Nu kan du köpa 

färdiga buketter!

Vi levererar utan extra kostnad 
i Älvdalens by och område 
samt Sälens by och fjällen.

alzheimersti�elsen.se
 

Hjälp oss stoppa 
Alzheimers sjukdom 
genom ny svensk patient-
nära klinisk forskning.

Endast forskning kan 
lösa Alzheimers gåta. 
Ge ditt bidrag idag!

PG: 90 03 39-3
BG: 900-3393
Ring Givarservice:
020-075 17 17

Gör en 
minnesvärd
insats...
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AnnonsKullan delas ut till hushåll i Älvdalen, Särna, Idre, 
Sälen. Lillhärdal, Våmhus och delar av Mora samt till 
företag i Älvdalen. 
Finns även att läsa på olika näringsställen. 
Senaste numret på  www.annonskullan.se 
Utgivaren fritar sig från ansvar för skada eller olägenhet 
som kan drabba annonsör pga skrift- och tryckfel, försening 
i produktion eller utgivning.

AnnonsKullan
Ansvarig utgivare: Evy Johansen
Tryck: STUART Print
Distributör: Posten

Nu kan du vara med och föreslå personer som 
kan vara lämpliga att bli politiker i Älvdalens 
kommun, vi söker personer som sympatiserar 
med Liberalerna och som vill engagera sig för 
Älvdalens kommuns framtid.

Föreslå personer via mail alvdalen@liberalerna.se 
eller ring ordförande Stephan Erixon, 073-502 21 74

öppen nominering 

liberalerna Älvdalen

Centerpartikretsen i Älvdalen 
håller ÅRSMÖTE

i Gamla Småskolan, Evertsberg
Onsdag 28 februari kl. 18.00

•Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
•Aktuellt från politiken i Älvdalen.
•Eventuellt någon inbjuden gästtalare.
Vi bjuder på förtäring.

Alla Centerpartimedlemmar hälsas välkomna!
   Styrelsen

vaSalOPPS-
invigning

Välkomna till en stämningsfull kväll i musikens tecken, 
i år med tema Barn i rörelse!

Lördag  24 februari 
kl. 18.00  i Älvdalens kyrka

Fri entré!

Efteråt minglar vi utanför kyrkan 
med varm blåbärssoppa.

Musik, sång och dans med elever och lärare från Älvdalens fantastiska 
Musikskola. Musikaliska inslag med Älvdalens Spelmanslag, 
Melker Brodin och Alfhild Sehlin.
Anförande av kommunstyrelsens ordförande Peter Egardt.

Medverkar gör även Vasaloppets VD Eva-Lena Frick, kranskullan Sara 
Wadman och kransmasen Joakim Kullberg samt komminister Ulf Jonsson.

¤

¤

¤

SCOUTDaX i SalEM!
Äventyr och uteaktiviteter för gamla och nya scouter från åk 2 

och uppåt. Yngre är välkomna i vuxens sällskap.

•lördag 24/2  kl 10-16 Ute och inne vid Salem. Ta gärna med egen  
         spade att gräva i snön med.
•lördag 17/3  På skidtur i Transtrandsfjällen. 
        Avfärd från Salem kl 9, åter ca 16.  
•lördag 21/4  kl 10 i Salem. Föräldrafika kl 14. 
                         Invigning och scoutgudstjänst kl 15. 
•lördag 26/5  kl 10-16 Scoutkunskap inför sommarens läger. 
         Samling vid Salem.

För mer info ring: Kersti 072-7211460 eller Pege 070-5977306

Se också: Scout i Älvdalen på Facebook 
och www.salemkapellet.se

Festins Bilverkstad AB
Vi är en all-bilverkstad  för personbilar och lastbilar.
Till vår personbilssida söker vi nu en ny 
bilreparatör/mekaniker.
Kvalifikationer: Fordonsmekanisk utbildning eller flerårig 
erfarenhet som bilmekaniker. C-kort är meriterande.

Information om tjänsten lämnas av 
Jan Festin 070 677 0082 eller Karl Erik Festin 070 677 0671

Skriftlig ansökan med CV skickas till 
festins@telia.com eller
Festins Bilverkstad AB
Box 55
796 22 Älvdalen

Deklarationsdags!
Nu är det snart dags att avsluta 
förra årets skogsbrukande med 
deklaration. 
Tycker Du att det känns krångligt? 
Behöver Du hjälp?

Rådgivning Skogsvärdering
Deklaration Skogsbruksplan
Markbyte  Generationsskifte
Köpekontrakt Fastighetsförsäljning
Projektuppdrag

Benny Nilsson

www.bnskogskonsult.se
Besöksadress: 
Dalgatan 100 B, Älvdalen (Hagströmhuset)

073-087 02 42
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ÄlvDalEnS BESParingSSkOg SökEr PErSOnal 
för avvErkningSPlanEring

Inför barmarkssäsongen 2018 söker 
Älvdalens Besparingsskog två personal för 

avverkningsplanering, gallring och slutavverkning.

Bakgrund Älvdalens Besparingsskog jobbar med 
verksamheter som omfattar skogsbruk, elförsäljning från 
kraftverk, kapitalförvaltning samt delägarskap i olika företag. 
Besparingsskogarna lyder under lagen om allmänningsskogar i 
Norrland och Dalarna. Grunden för verksamhetens förvaltning 
finns i Reglementet. 
Arbetsuppgifter. Planera för avverkning, gallring och 
slutavverkning.
Älvdalens Besparingsskog utför avverkningsplanering 
på egen skog inom hela Älvdalens socken, delar av Mora 
och Våmhus, samt även på uppdrag åt Norra Venjans 
Besparingsskog.
Planeringssäsongen sträcker sig vanligen från början av 
maj till slutet av november. Vi är ett litet team om ca 5 
personer som arbetar med avverkningsplanering och diverse 
inventeringar. Då en av våra medarbetare kommer att vara 
barnledig och behovet av avverkningsplanering samtidigt 
ökar behöver vi nu se om vår bemanning och söker därför 
nya intresserade planerare till vårt team. Du kommer både att 
arbeta ensam och i nära samarbete med övriga planerare.
Kompetens och personliga  egenskaper. Den sökande 
ska ha utbildning lägst Naturbruksgymnasium, skog och 
verifierade kunskaper angående natur- och kulturmiljöer 
(SYN). Erfarenhet av maskinell avverkning är en merit. 
Eftersom lagar och instruktioner gällande natur- och 
kulturlämningar i skogen ofta förändras och tekniken inom 
bl a karthantering utvecklas i allt snabbare takt måste du 
som blivande avverkningsplanerare vara öppen för fortsatt 
vidareutbildning inom området.
Du bör ha B-körkort och tillgång till egen bil.
Stationering. Vid Besparingsskogens kontor i Älvdalen. 

Frågor angående tjänsten besvaras av 
Lena Leonardsson, Produktionsledare planering, 
0253-59 6761

Välkommen med din ansökan senast 7 mars till adress: 

Älvdalens Besparingsskog
Lena Leonardsson 
Box 65, 79622 Älvdalen 
eller på mail: lena.leonardsson@besparingsskogen.se 
Märk ansökan med Avverkningsplanering. 
Anställningens varaktighet: 6-7 månader. Lön enligt avtal. 
Läs mer om oss på www.besparingsskogen.se

Är du en aktör inom Älvdalens kommuns kulturliv? 
Det kan vara som medlem i en kulturförening, med 
fokus på kulturarv, eller som arrangör/aktör av något 
från konstarterna, bild, musik, teater, film, dans mm.

Är du en av dem som bevarar och skapar, arrangerar 
och utvecklar vårt kulturliv?

Älvdalens kommun vill bjuda in dig till dialogträff för 
att diskutera utvecklingen av kulturen.
Träffarna ingår i arbetet med att ta fram en kulturplan 
för åren 2019-2022.

Inför träffen vill vi gärna att du funderar på vad som 
underlättar samt försvårar att bedriva din verksamhet?
19/2  Älvdalen, Salemkapellet  kl. 18.00 - 20.00
6/3    Idre, Kulturhuset                kl. 18.00 - 20.00
7/3    Särna, Kyrkbacksgården  kl. 18.00 - 20.00

Inbjudan tIll kulturdIalog

Älvdalens kommun
informerar

”Den itusågade damen” 
Dalateatern. Foto: Per Eriksson

Kontaktcenter 
Älvdalens kommun 
Tel. 0251-31300
kommun@alvdalen.se

Nästa nummer av AnnonsKullan 
delas ut 28 februari 

Snart rivs den gamla skolan och vi flyttar in i den nya.
Det betyder att det inte finns någon möjlighet att spara alla tavlor 
som har blivit kvar genom åren.
Därför ber jag er (eller någon släkting, vän etc) att komma in i 
våran tillfälliga bildsal (aulan) och hämta era målningar.
Jag finns säkrast på plats vecka 8 onsdag, torsdag, fredag 
mellan 8:00-16:00

          Med vänlig hälsning ”BILDCARIN”

Hej ALLA f.d. elever på
 Älvdalsskolan!

Älvdalens Kommun kommer under 2018 bevilja 
föreningar ett kommunalt lönebidrag om man anställer 
personer med lönebidrags- eller trygghetsanställning 
eller med Extratjänst via arbetsförmedlingen.

Ansökan ska vara inskickad senast 30 mars 2018.

För ansökningsblankett och 
mer information gå in på 
www.alvdalen.se/lonebidrag

KOMMUNALT LÖNEBIDRAG FÖR 
FÖRENINGAR I ÄLVDALENS KOMMUN

Älvdalens kommun
informerar
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Du som är mellan 16–64 år, står utanför arbetsmarknaden och behöver hjälp att hitta en lösning på din situation 
har möjlighet att träffa mottagningsteamet i En dörr in. Det är en samverkan mellan Älvdalens Kommun, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Syftet är att du ska slippa rundgång hos flera 
myndigheter och istället få rätt stöd av rätt aktör under ett möte.
Det mottagningsteam som arbetar på En dörr in är ett komplement till varje enskild aktör. 
Inom teamet samarbetar aktörerna för att slussa deltagare vidare till rätt stödinsats i samhället. 

Här arbetar personal från:
•Försäkringskassan  •Arbetsförmedlingen  •Landstinget Dalarna  •Individ- och familjeomsorgen  •Arbete och Utveckling

Behöver du hjälp?
Det behövs ingen remiss eller beslut för att komma till oss. Du kan själv söka dig till teamet, eller få hjälp av någon 
anhörig att komma i kontakt med oss. En handläggare från någon av aktörerna kan också hjälpa dig att få komma 
till oss. Även handläggare inom en myndighet kan kontakta oss för att få råd i sitt arbete.
Vi i mottagningsteamet är resursexperter på de egna verksamheterna samt har god kännedom om andra 
viktiga funktioner inom kommunen och hos andra aktörer. Vi arbetar rådgivande för både dig som individ och för 
handläggare från de olika verksamheterna.

Här finns vi
Vi finns på kommunhuset i Älvdalen på onsdagar jämna veckor klockan 13.30–15.00 om du vill boka in ett möte. 
Du kan även anmäla intresse för ett möte via e-post: kommun@alvdalen.se eller genom att ringa 0251–31 300

En dörr in - Älvdalen
informerarÄlvdalens kommun   

Älvdalens Sim- och Ishall
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Undervisningsbassäng, bubbelpool 
samt bastu är öppet som vanligt.

Öppettider under sportlovet vecka 9
Måndag 10.00-16.00
Tisdag 13.00-19.00
Onsdag 13.00-19.00 Kvällsim 19.00-20.30
Torsdag 13.00-19.00 Morgonsim 07.00-09.30
Fredag-Söndag 10.00-16.00

simhall.ishall@alvdalen.se
www.alvdalen.se
0251-312 83

Helgen v.7 samt hela vecka 8 
gästas vi av flera simläger.
Detta innebär att stora bassängen 
är helt uppbokad vissa tider.
Morgonsim och kvällsim utgår v.8!

Allmänhetens tillgång till stora bassängen 17-25/2:
17/2-18/2 kl 13-16
19/2      Stängt
20/2-23/2 kl 13-16
24/2-25/2 kl 10-11 samt kl 13-16

Välkomna!

Var det bara valfl äsk?
Samla till en bukett rosor!

 Vi tar fullt ansvar för LOV.  
 Fritidsgårdarna drivs i 
 kommunal regi.  
 Ett gott samarbete med 
 företagarna har gjort att vi 
 klättrat i placering i Svenskt 
 Näringslivs ranking.

 Ett gott samarbete med  Ett gott samarbete med 

Socialdemokraterna i
Älvdalens kommun.
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Dalgatan 96 B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.se

Följ oss gärna på 
Facebook  och Instagram

Sportlov 
på Sportis!

Hjärtligt
Välkomna!

öPPETTiDEr
Mån-Fre 10-18 
Lunch 13-14
Lördag 10-13

REAVinter
Vinterjackor 30%
Asics träningsskor 20% Mycket mer i Reahörnan 30-70%

Vuxen:
1 dygn 150:-
Vecka 500:-

Barn:
1 dygn 100:-
Vecka 350:-

Skiduthyrning

Även till Vasaloppets alla lopp
Boka på 0251-10600 eller  

sportcenter@telia.com
För prisinfo, ring, kom in 
eller gå in på hemsidan 
alvdalenssportcenter.se 

Vallaservice

Snowracer Pulkor 
Stjärtlapp m.m

Snöleksaker

från 1795:-
FÖR ALLA

Skidpaket

Trangia och Primuskök
Termos

Kaffepanna
Grillpinne teleskop

Morakniv
Energidryck och bars

Till fikastunden

Pimpelspö Isborr m.m
Maggot 

Frusen mört
Varma stövlar

Hand och Fotvärmare

Allt för isfiske

- LUNCH -
Mat lagad med omsorg och 

 mycket kärlek! 
Måndag - Fredag kl. 11-14 

Lördag - Söndag kl. 12-14.30  
Minst två varma rätter på  

buffé varje dag 
Veckans meny hittar du på:

www.hotellalvdalen.se

- CATERING/FEST/
BRÖLLOP -

Hotell Älvdalen hjälper dig  
hitta den rätta känslan! 

På Hotell Älvdalen har vi många  
års erfarenhet av fester och  

arrangemang. Du berättar om  
dina önskemål och förväntningar 

och vi uppfyller dem! 

Dalgatan 77 • 0251-105 00  
 www.hotellalvdalen.se

VÄLKOMMEN 
TILL HOTTIS!

I RESTAURANGEN 
LADDA INFÖR DE OLIKA LOPPEN! 

Vi serverar pastabuffé  

inför varje lopp under  

Vasaloppsveckan!  

KL. 18-21 

22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 26/2,  

 1/3, 3/3

STOR PASTABUFFÉ 125:- 

BOKA BORD, tel. 0251-105 00

HYR VÅRA  
RELAX

60:-/tim/pers
- bubbelpool -  

- bastu - dusch - 

- Spa-kit från Maria 

Åkerberga, 229:- 
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Öppet alla dagar 9-20
Kom ihåg att dra 
ditt medlemskort!

Welkumin!
Tel: 010-7474 750

Älvdalen

Mild Youghurt 
naturell 1 liter (Grådö) 

Pågenlimpa
900 g 

Potatis
Mjölig sort 5 kg  

Priserna gäller i Coop Älvdalen t.o.m. 20180218 eller så långt lagret räcker.

ord.pris 15,90/st

30:-

T.K. är hos  oss 

med sin fisKdisK  

onsdag 14/2 – fredag 16/2

Kom och köp fisk rakt över disk!

20:-/st

20:-
2 för

Pommes Frites/Strips
900 g (Coop) 

20:-
2 för

ord.pris 15,95/st

Soft Tortillas
320 g (Santa Maria) 

10:-/st

Multivitamindryck 
2 liter (Glockengold) 

20:-
2 för

ord.pris 13,95/st


