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AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

 N
r 

5 
   

   
   

  2
9 

m
ar

s 
  2

01
7

 D
ag

en
s 

na
m

n:
 J

on
as

, J
en

s

Gratistidning

Olssons

Priserna gäller V 13 t o m 2/4-2017. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Råvaror och recept 
i en färdig matkasse.

ica.se/olssons

Vi kan mat.
Du med.
Råvaror och recept 
i en färdig matkasse.

ica.se/olssons

Vi kan mat.
Du med.

Prova!
Vår matkasse 
ger dig goda, 
varierande och 
näringsriktiga 
recept, framtagna 
av ICAs egna 
kockar. Vi 
erbjuder både 
tredagars- och 
femdagarskassar.

Öppet 
alla dagar 

8 – 21

 Familjefavoriter   Arla.   Ca 750 - 1200 g.   Edamer 
23%, Gouda 28% , Jämtgård 28%, Port salut 26%, Storsjö 
31%, Ängsgården 26%. Edamer, Gouda, Jämtgård, Storsjö, 
Ängsgården ca 1,2 kg. Port Salut ca 750 g.   Jfr pris 49:00/kg.        

Priserna gäller V 13 t o m 2/4-2017. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Familjefavoriter Arla.   Ca 750 - 1200 g.   Edamer 

 
Minst 

25% 
rabatt

 /kg 

superklipp

Minst 
25% 

rabatt

   49k   
 Gott Gräddat, Solglimt   Pågen.   
Gott Gräddat 680 g, Solglimt 360 g.     Jfr pris 22:06–41:67/kg.   
Max 1 köp/hushåll.  

   15k   
 /st 

15k15k

 Nötfärs   Ursprung Sverige.   
Ca 800-1600 g.   Max 12% fetthalt.   
Jfr pris 59:90/kg.    Max 2 köp/hushåll.  

 Nötfärs Ursprung Sverige.   

Korv    Gustafskorv. Ursprung Sverige.   
 800 g.      Jfr pris 74:87/kg.    
Max 3 köp/hushåll.  

Ursprung Sverige.   

   59  90 
 /st 

5990
Ursprung Sverige.   

Ca 800-1600 g.   Max 12% fetthalt.   
Max 2 köp/hushåll.  Korv 

 800 g.      Jfr pris 74:87/kg.  

   59  90 
 /st 

5990

Lösviktsgodis    
Candy Collektion  .   Jfr pris 49:90/kg.    
Max 3 kg/kund.  
Candy Collektion  .   Jfr pris 49:90/kg.    

   49  90 
 /kg 

4990
Jordnötter  Estrella. 
175 g.     Jfr pris 57:14/kg.        

Ängsgården ca 1,2 kg. Port Salut ca 750 g.   Jfr pris 49:00/kg.  

Estrella. 
175 g.     Jfr pris 57:14/kg.        

 
Minst 

25% 
rabatt

 /st 

superklipp

Minst 
25% 

rabatt

10 k   
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Älvdalen

Onsdag 29 mars
14.00  Må bra kören i Brittgården.

Onsdag 5 april
11.00  Andakt i Tallbacken.
14.00  Må bra kören i Brittgården.

Torsdag 30 mars

10.30-11.30 Vagga gunga gå i Brittgården. 
11.30-13.00 Sopplunch i Brittgården.
13.00  Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården.
15.15-16.45 Måndagskul i Brittgården.

18.00-21.00 MaskeradDisco i Brittgården. /Se annons/

5 sönd. i fastan
Söndag 2 april

Måndag 3 april

Fredag 31 mars

Tisdag 4 april
11.00  Sång på Furuvägen. Alfhild Sehlin.

Torsdag 6 april

Tisdag 11 april

9.00-12.00 Öppna förskolan i Brittgården.

Palmsöndagen
Söndag 9 april

Måndag 10 april
10.30-11.30 Vagga gunga gå i Brittgården. 
11.30-13.00 Enkel Påsklunch i Brittgården. 75:-
13.00  Missionskretsen i Brittgården.
15.15-16.45 Måndagskul i Brittgården.

12.00  Påskvandring med början i Salem och   
  avslut  i Brittgården.

Med reservation för eventuella ändringar.

9.00-12.00 Öppna förskolani Brittgården.
18.30-20.00 Samtalsgrupp, Öppet samtal om livet   
  och om tron, i Brittgården.
  Samtalsledare: Inga Persson

11.00  Gudstjänst i Kyrkan.
  Jan Segerstedt och Alfhild Sehlin.

11.00  Gudstjänst i Kyrkan.
  Malou Wirström och Alfhild Sehlin.

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

------------------------
Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 

Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

14.00  Må bra kören i Brittgården.
Onsdag 12 april

Älvdalen, forts.
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Evy & LenaStöd 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 29/3 13.00  Dorkas. Födelsedagskalas.
Sön 2/4 11.00  Sånggudstjänst med Faiez, Ban, Amad och Torsten från Mora. 
             Kersti Vikström. Servering.
Sön 9/4 11.00  Gudstjänst: Fastan i kyrkoåret och i våra liv. Rune Andreasson. Servering.
Ons 12/4 13.00  Dorkas.

iessn til café & second hand 
    öppet:   tisdag - fredag 10-16

Lunch på Salem   torsdagar 11.30

Jag är i Brunnsberg 8-12 april
Det går bra att boka tid redan nu!

Älvdalens kommun
               Informerar
Vi söker kontaktpersoner, 

kontaktfamiljer och familjehem.
På grund av allergier söker vi också hem 
där det inte finns pälsdjur eller andra 
allergener. 

Är du intresserad av att ta något av dessa uppdrag, eller 
önskar mer information? Ring: Familjehemssekreterare 
Helena Persson 0251-31 465
Mailadress: helena.persson@alvdalen.se
Mån-fre 08:00-16:00

Älvdalen

inbjuder till 
VIS-QuIS (KrYSS)

med Orsa Viskompani
i Brittgården

Onsdag 26 april  kl 14.00
Lotterier. 

Kaffe smörgås o kaka 60:-
Alla varmt välkomna!

Styrelsen

Fredag 31/3 
kommer jag till

Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

manusstopp 
fredag 7/412 aprilNästa 

nummer

0251- 10001

Butiken öppnar igen 
efter plundringen,
och är fylld med 

massor av nyheter. 

Welkumin!

Vår i luften och man blir liksom ivrig 
och vill få ordning på torpet. Ut 
med allt ur skåp och lådor för att gå 
igenom och sortera. Bort med allt 
som bara ligger och tar plats och 
aldrig används. Hej svejs vad det 
går. Kassar fylls och slängs och man 
känner hur det blir liksom rymd i 
rummet. Man kan plötsligt andas 
och det känns lätt och fräscht och 
frid och fröjd. Ända tills man dyker 
ner i lådan som kan ha märkningen 
"nostalgi"(om man nu hör till 
kategorin av människor som i infall 
av ordentlighet märkt sina lådor för 
att lätt kunna hitta allt man behöver 
när som helst, eller som i de flesta fall 
aldrig någonsin mer.) Så, vad hittar 
vi då där i "nostalgilådan?" Ja det 
är såklart nåt speciellt klädesplagg 
som man bar för urminnes tider en 
särdeles varm sommarnatt på en 
kräftskiva där man dansade natten 
lång och hade så roligt som aldrig 
förr. Det kan vara barnens första 
egenhändigt snidade smörkniv. 
Kanske en duk man broderat. Första 
skrivboken från sin egen skoltid. En 
burk med gamla mynt. Förbrukade 
körkort. Något gammalt busskort. 
Ett kollegieblock med klotter från 
högstadiet. En favoritmössa. Något 
fult man fått med någon som ändå 
betyder såpass mycket att man inte 
kan förmå sig att slänga det fula. 
Alltså det kan  vara så mycket i de 
där lådorna. Lådorna som raserar 
hela vårstädningen. Som får klockan 
att gå tre timmar på en kvart. De får 
en att grotta ner sig och glömma 
tid och rum, men de får en också på 
gott humör. För vilken kvinna blir 
inte glad när hon hittar en jacka som 
något av hennes äldsta barn hade i 
typ klass fyra. Jackan har storlek ett 
hundrafyrtiosex centilong. Alltså en 
jacka typ för en tioåring. Men den 
ser ganska stor ut, och i ett infall av 
nyfikenhet, eller vad det nu är, så 
får man för sig att prova den. Så i 
med armen som utan problem får 
plats, även med en fleecetröja på, 
och på med resten av jackan som 
även det går utan problem. Vore 
det inte för den trasiga dragkedjan 
så gick den jackan även att stänga. 
Alltså, här har man gått och trott 
att man blivit så tjock med åren 
men det är ju inte alls så!! Det är 
ju helt klart klädstorlekarna som 
blivit mindre. Vi är lurade! Men 
nu vet vi, tack vare att ett infall av 
nostalgi gjort att vi sparat en jacka, 
utan fungerande dragkedja och 
med ett hål under ärmen. Av vilken 
anledning är svårt att veta, men nu 
har den minsann fyllt sin funktion. 
Nu vet vi att de helt modifierat om 
alla storlekar. Vi har också fler bevis 
på det här fenomenet med storlekar. 
Jackor inköpta på åttiotalet, funkar 
utan problem än idag, nu som lite 
omoderna "pålandetjacka" men 
rymligare än de flesta plagg som 
med dagens mått är fler storlekar 
större. Har ni ingen nostalgilåda 
att gräva fram någon fin vårjacka 
ur, så finns det säkert något fint i 
butikerna här i bygden. Bli dock 
inte deprimerade om ni får gå upp 
några storlekar sen ni handlade för 
ett x antal år sedan. De har som sagt 
modifierat om storlekstabellerna. 
Ha de!
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   Köpes
SKOGSSKiFTE 
köpes i Älvdalen.
Johan,  070-670 57 89

Nu kan du enkelt betala 
din radannons i 

AnnonsKullan med Swish!
0702538457

BYSTÄMMA
Västermyckelängs 

skifteslags 
samfällighetsförening 
kallar till årsstämma
i Västängs gamla skola 

söndagen den 9 april 2017 
kl. 17.00

Ärenden : enligt §15 stadgarna. 
Samt markupplåtelse för 
elkabel.
Handlingarna finns i postlådan 
på skolan

-Sedvanliga årsmöteshandlingar
-Intressant information om föreningens verksamhet.
-Tankesmedja om vad Du vill att Köpmangatan ska göra    
  under 2017, hur kan vi främja lokal handel och hur gör     
  vi Älvdalen mer attraktivt. 

  VÄLKOMMEN!

Älvdalens Köpmangata 
inbjuder till Årsmöte

Torsdag 30 mars kl. 19
Plats: Dalgatan 118 Steakhouse & Pub

En svart liten långhårig 
honkatt, försvann från 
Kåtillavägen 51 den 23/2.
Har ett rosa halsband med 
vita prickar med en tub 
med uppgifter.
Om ni har några uppgifter 
ring 070-5371222.
Hittelön.

  Efterlysning

Årsmyöte  Ulum Dalska
4 april 2017 klukka 19.00

o Skansem
Siðvanligų årsmyötesferandlingger

Underoldningg 
Lotterier

Biuoðum o fetäringg.         
                 Welkumner! 

Styrelsn 

,

,

,

ISBORRAR: 
Mora Nova Lång 130 mm  
1000 kr
Normark LAZER 110 mm    
500 kr
Båda isborrarna i nyskick
Mobil nr:  070 - 317 14 26

KALLeLSe
Till ordinarie stämma i

Östermyckelängs 
Bysamfällighetsförening

Datum: Måndag 2017-04-10
Tid: kl 18.00

Plats: Östängs skola
-Ärende enligt stadgarna

Styrelsen

   Säljes

Önskas hyra
lägenhet 4 r.o.k. eller huS
Tel: 070-588 36 40
       076-838 54 56

ÅrSmÖTe
elfdalens Hembygdsförening

Måndag 3 april 2017
på Rots Skans kl. 19.00
Stadgeenliga ärenden

Älvdalens spelmanslag
Kaffe och smörgås

Film: Flottning i Vanån
och Onsdagskvällsmix
Styrelsen Välkomna!

FåRSkInn
Prisvärda fårskinn och 
fällar i fin kvalitet. 
Enkla, 2-set och 4-set, 
krulliga och långhåriga, 
i olika färger.
Nu även insats till sittvagn!
0251-20164, 070-5128051

kAllelSe
till ordinarie årsstämma

Särna Idre Sockenförening
Onsdag 3 maj 2017 kl. 19.00
Besparingsskogens kontor, Särna

Stämmohandlingar finns 
tillgängliga på SiB-kontoret

Välkomna!

Styrelsen

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

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

För mer information kontakta Älvdalens 
Sockenbibliotek på 0251-31270, 
bibliotek-kultur@alvdalen.se

Älvdalens Sockenbibliotek 

Älvdalens kommun
               Informerar

ÄLVDALENS SOCKENBIBLIOTEK
PROGRAM VÅREN 2017
APRIL
ÄLVDALENS SOCKENBIBLIOTEK
DALGATAN 88 ÄLVDALEN

4/4 kl.18:30 -20 Maria Rydqvist – Kvinnor, idrott & manliga  
 ledare. Gratis! Föranmälan krävs.
5/4 kl. 16-18 Mini Vernissage  för Broderiutställning med  
 Pär Tegnér. Utställningen pågår hela April.
18/4 kl. 16-18 Medborgardialog med Peter Egardt.  
	 Han	bjuder	på	fika!
27/4 kl.10 Högläsning av sagor på öppnaförskolan. 
 OBS! på Brittgården
27/4 kl.18:30 Föreläsning Digital kreativitet med   
 programmering med Björn Tegnér för familjenätverket.   
 OBS! på Brittgården

Jesper Garbergs Älvdalen 
fyller 11 år den 6 april !

Många grattiskramar från 
Mumun och Anselm 

i Lillhärdal.
Vi också gratulera 

Magnus Garbergs och 
Andreas Garbergs 
som båda fyller år 

den 14 april.

Grattis

1 av 3 får cancer. 
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se 
eller ring oss på 020-59 59 59.
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Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken (1998:808) 

Täkt inom fastigheten Västermyckeläng 19:22 Älvdalens 
kommun, Dalarnas län.
MaserFrakt Anläggning AB (MaserFrakt) planerar att ansöka
om tillstånd för bergtäktverksamhet i direkt anslutning till 
tidigare moräntäkt på
fastighet Västermyckeläng 19:22 Älvdalens kommun. 
Täkten är belägen cirka 4,5 kilometer SV om Älvdalens tätort. 

Den planerade ansökans omfattning
MaserFrakt avser att söka tillstånd för verksamhet med ett 
totalt uttag av 800 000 ton berg och morän under 20 år.
Verksamheten planeras omfatta en medelproduktion av 20 
000–60 000 ton per år beroende på efterfrågan. Den planerade 
ansökan omfattar uttag av berg och morän, mottagning av 
massor (schakt, asfalt och betong), samt vidareförädling 
av material genom krossning, sortering och uttransport av 
materialprodukter med lastbil. För att kunna bedriva den
planerade verksamheten, krävs tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken.
I samrådsprocessen avser denna annons informera och 
samråda med den allmänhet som kan antas bli berörd av den 
planerade verksamheten.

Mer information
Ett underlag för samråd, vilket beskriver verksamhetens 
lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan har 
tagits fram. Om ni önskar ytterligare information eller om ni vill 
ta del av samrådsunderlaget ombeds ni kontakta 
Magnus Ekdahl, Ekdahls Bergundersökning AB (ombud för 
MaserFrakt) på telefon: 070-5348403 eller via 
e-post: magnus@ekdahlsberg.se

Synpunkter önskas senast den 19 april 2017 till:
Ekdahls Bergundersökning AB, att. Magnus Ekdahl, Vevde 112, 
733 63 Salbohed alt. magnus@ekdahlsberg.se. 
Alla inkomna synpunkter kommer att bifogas den 
samrådsredogörelse vilken ska bifogas den planerade ansökan. 
                                                                                                     

Föreläsning med Maria Rydqvist 

Älvdalens kommun
               Informerar

Föranmälan krävs! bibliotek-kultur@alvdalen.se , 0251-31270

4 APRIL KL. 18:30 -20:00
Älvdalens sockenbibliotek

Kvinnor, idrott & manliga ledare
Älvdalens sockenbibliotek kan stolt presentera 

en föreläsning med den prisbelönta skidåkerskan 
Maria Rydqvist.

Lyssna till en föreläsning om hur vi kan            
förbättra kvinnors villkor inom idrotten.

Vårrabatter!

Öppettider:
Mån-Fre 10-18
Lunch 12-13

Tygaffär

Dalgatan 79 Tel. 0251-41900

-mer än bara tyg-

exTra öppeT lördag 1/4 
kl. 10-14

30%på alla TygMeTervarOr
utom jerSey, dalahÄSTTyg, FuSkFårull 10% rabatt
samt 10% på alla andra varor utom rea.
alla hISSgardIner 70% rabatt
En del mönstrade gardInlÄngder 
och dukar m.m. 1/2 priset
Priserna gäller t.o.m. 13/4

Välkomna!

AnnonsKullan 
 -  ditt lokala annonsblad 

Tryckt på bestruket papper -  
för syns skull...

Boka din annons redan idag!

Tel: 0251-43131, 
070-2538457

Mail: evylena@telia.com

EMMAS OPTIK AB
Leg. optiker med kontaktlinsbehörighet.
Dalgatan 100 A • Tel: 0251-30200

Öppet:
Mån-Fre 10-17, Lunchstängt 13-14
Övriga dagar och tider efter tidsbokning.

• Synundersökning

• Glasögon
• Kontaktlinser

7-8 april  
bjuder vi på fika!

Emmas Optik 
     firar 5 år!

SynundeRSöknIng 
(vid köp av glasögon)

Erbjudandet gäller när du 
bokar under vecka 14 för 
valfri tid för synundersökning.

5 kr
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SommArperSonAl
receptionist, lokalvårdare & vaktmästare

Vi söker dig som är glad, social och 
noggrann.
Körkort och flerspråkig är önskvärt. 
Gärna äldre sökanden.

ansök till:
kontakt@alvdalenscamping.se

AnnonsKullan 
är till för dig 

som vill synas 
i norra dalarna och 
södra härjedalen!

Tryckt på bestruket 
papper - 

för syns skull...
Boka din annons 

redan idag!
Tel: 0251-43131 

070-2538457
evylena@telia.com

Köp dina Michelin och BFGoodrich däck hos 

Heeds Bil och Vulk AB
Snickarvägen 7 • 796 30 Älvdalen

Tel 0251-10800    

Ny avfallsentreprenör från 1 april!
Allmiljö AB, ett företag från Västerbotten, tar över insamlingen av hus- 
hållsavfall den 1 april. Det omfattar mat- och restavfall från både hushåll 
och verksamheter i Älvdalen, Särna, Idre, Mora och Orsa.

Tel 020-55 27 00  www.nodava.se   
020-55 27 00 
www.nodava.se 

Nya fordon smyckade med barnens kreativitet
De nya sopbilarna är vita och dess långsidor kommer att 
prydas av bilder med budskap som barn i årskurs 4 målat, 
vilket är resultatet från en bildtävling som vi nyligen utlyst i 
alla våra tre kommuner. 
Tömningsdagar för hushållsavfall påverkas inte, utan fort-
sätter som vanligt enligt hämtschema för hela året som 
finns på hemsidan och i miljöalmanackan 2017!

Nya containers 
I samband med entreprenörsbytet kommer 
containers, som hyrs ut för utsorterat rest-
avfall, att bytas ut.

Tack för bra samarbete
Nodava vill samtidigt tacka SUEZ (fd SITA och Röngårds) 
för gott samarbete genom åren. Nuvarande chaufförer 
följer med in i den nya entreprenaden, vilket underlättar 
övergången.

Ev. frågor? -kontakta 
Nodavas kundservice 

 

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

alzheimersti�elsen.se 

Minnesvärd
Jag, Claes Malmberg, är en av dom som stödjer 
ny svensk patientnära klinisk forskning kring 
Alzheimers sjukdom. Endast forskning kan 
lösa Alzheimers gåta. Ge ditt bidrag idag!

Minnesvärdar
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Öppettider: 
Mån-Fre 7-17, Lördag 9-13

info@byggv.se

FöRBRännIngStOAlett 

25 900:-
•Enkel att installera.
•Hygienisk och luktfri.
•inget avlopp, tillåten överallt.
•Enkel tömning.
•Enkelt underhåll, mekaniska lösningar.
•Sluten förbränningskammare, energieffektiv.
•Click- and release-teknologi på allahuvudkomponenter.
•Nemko-godkänd.

TRÄNING ÄR KUL! 
Nyheter och inspiration nu i butik...

TrÄnIngSSkOr
Noosa FF herr dam

Även juNiORSKOR  
Gel-Galaxy 9

TrÄnIngSklÄder

Racejacket

Core Seamless  
t-shirt och tights

TrÄnIngSSTavar 
med inbyggd fjädring

vårjackOr cyklar 
har rullat in från 
Trek Crescent Monark
Även ett stort förråd 
av cyklar i källaren!

Följ oss på FB 
och Instagram

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

Välkomna att inspireras!

ReA-hörnan påfylld
30-70 %

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

KOM OCH FIRA VÅREN I  
RESTAURANGEN PÅ HOTTIS 

FREDAG 31/3 
 - Renfärsbiffar med cognacsrörda lingon 179:-

- Rödingfilé med kantarellsås 169:- 

Lördag 1/4 ASIATISKA SMAKER 
Asiatisk buffé 179:-

Fredag 7/4
- Hotellets räkmacka 89:-

- Porcettaburgare med tzatziki, olivsallad och fries 129:- 

- Entrecôte med bea och fries 189:- 

Lördag 8/4 BURGERS AND BEERS
Välj mellan 4 olika burgare och en massa härliga tillbehör. 

Burgare 149:-/st 

LÖRDAG 8/4 ÖLPROVNING med KENNETH SÅLDER  
400:- eller 500:- inkl. burgare. Begränsat antal platser! 

BOKA BORD, tel. 0251-105 00

VÄLKOMNA!

Nästa nummer 

manusstopp fredag 7/4

12 april

daniel: 076-813 77 01 
d.fornstedt@hotmail.com

Vi erbjuder även DÄCKHOTELL för 750:-/säsong 
Då ingår: skifte, översyn, handtvätt, 
balansering och säker förvaring.

Hjälp att sätta på   
sommardäck    250:-/bil

www.bfcgarage.se 

Tjänster
•Krängning + balansering 
 av däck
•Däckskifte
•Service
•Reparationer
•Försäljning av belysning
•Installation av belysning
•Optimering
•Försäljning/byten/
 inköp av begagnade fordon
•Rådgivning

nya sommardäck från Windforce monterat & klart 
195/65-15  590:-/st
205/55-16  595:-/st
225/45-17  675:-/st
225/40-18  795:-/st
finns även alla andra dimensioner.

18W SlIMlIne led 
BackljuS / arBeTSlaMpa

350:-/st ord pris: 395:-/st
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