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Här har djuren
sina bästa vänner
AniCura vill vara en lokal djurklinik
med personligt engagemang
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Då är vi inne i ett nytt spännande år
Vi har kommit igång med företagsbesöken och fortsätter
träffa entusiastiska företagare. Näringslivsdagen den 27
mars närmar sig med stormsteg. Planeringen är i stort sett
klar och bara de sista pusselbitarna ska på plats för att
ge dig en inspirerande dag. Glöm inte heller kommande
Morgonsoffa den 3 april och Katrineholmsgalan den 18
april.
Handelns utmaningar är fortsatt i fokus och vi planerar
för ett möte med medlemmarna i Citysamverkan i
syfte att gemensamt ta oss an en del frågeställningar.
Utmaningarna ligger såväl internationellt, nationellt som
lokalt och vi jobbar vidare med de lokala frågorna. Ett nytt
initiativ var till exempel att göra ett större arrangemang av
Alla hjärtans dag.

En återhämtning spås av den konjunktursvacka vi är i
under 2020 för återhämtning under 2021 där industrin
kommer med, men dock i en långsammare takt än andra
branscher. Logistik- och datahalletableringar ser fortsatt ut
att öka, såväl som e-handeln.
Vi har fortsatt ett nationellt bekymmer med att få fram
kraftförsörjningen till dessa etableringar, och i det ligger
också utvecklingen som sker där vi blir än mer beroende
av el i större omfång.
Samverkan och full fart framåt är ett bra sätt att ta sig an
våra utmaningar.

Lite omvärldsbevakning är alltid intressant och om det
stämmer vad andra tror om framtiden så har vi en fortsatt
strukturomvandling av handeln.
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AniCura Djurkliniken i Katrineholm vill hjälpa
till att höja kunskapsnivån hos djurägarna

Både sjukvård
och friskvård
för våra husdjur
På AniCura Djurkliniken i Katrineholm bedrivs djursjukvård av hög klass.
Kliniken är sedan ett par år en del av det ledande europeiska företaget AniCura
med 6 000 anställda, men ambitionen är att först och främst fortsätta vara en
djurklinik med personligt engagemang för alla våra fyrfota familjemedlemmar i
Katrineholm med omnejd.
Djursjukvården i Sverige genomgick
dramatiska förändringar under
2010-talet. Investeringsbolag köpte
i snabb takt upp över hälften av
landets alla veterinärkliniker och
djursjukhus. Marknaden var tidigare
ganska fragmenterad och genom
skapandet av större organisationer
gynnades framför allt saker som
kompetensutveckling och HRfrågor. Snart skulle två koncerner
utkristallisera sig som ledande på
marknaden.
Den ena var Evidensia Djursjukvård
som bildades av Valedo Capital. Den
andra var AniCura som skapades i
november 2011 då Fidelio Capital
köpte upp Regiondjursjukhuset i
Stockholm, Västra Djursjukhuset i
Göteborg och Falu Djursjukhus. I dag
består AniCura av 300 djursjukhus
och -kliniker i tio länder, omsätter 4,2
miljarder kronor och sysselsätter cirka
6 000 personer.
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2014 blev Nordic Capital majoritets
ägare i AniCura och i juni 2018 sålde
de sin del till amerikanska Mars
Petcare, en världsledande aktör inom
djurhälsa och veterinärmedicin. Två
tredjedelar av Mars Petcares 75 000
anställda världen över finns inom
djurvårdssektorn. Förutom att bedriva
kvalificerad djursjukvård så äger
Mars Petcare också varumärken som
Eukanuba, Pedigree, Royal Canin,
Sheba och Whiskas. Bland annat.
1984 grundade veterinären Per
Arvidsson Djurkliniken i Katrineholm.
Verksamheten startades i lokaler på
Friggagatan med två veterinärer och
en sköterska. Efterhand växte man
ur källarlokalerna och 2009 byggde
Djurkliniken egna lokaler invid väg 52,
strax utanför stadsgränsen på vägen
mot Nyköping.
I april 2014 köptes Djurkliniken upp
och blev en del av djurvårdskoncernen

3,1
Enligt statistik från
branschförbundet
Svensk Försäkring
så betalade svenska
husdjursägare
3,1 miljarder i
försäkringspremier
2015. Det är mer än
dubbelt så mycket som
tio år tidigare.

I Katrineholm finns det nästan 4000 hundar. Jenny Wistbacka är en av de hundägare som besöker Anicura Djurkliniken i
Katrineholm. Foto: Therese Larsson.
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Djurkliniken i Katrineholms lokaler invigdes 2009. Sedan 2014 ägs verksamheten av AniCura. Foto: Therese Larsson.

AniCura. Per Arvidsson stannade på
företaget fram till 2017 och i dag är
Eva Quist klinikchef.
Eva Quist tillträdde i höstas och hon
tycker att hon har ett stort mandat att
driva verksamheten på lokal nivå.
– Vi har en stor frihet att sköta
oss själva, säger Eva. Som ny här så
känner jag också ett fantastiskt stöd
från de övriga i ledningsgruppen för
AniCuras kliniker i Mälardalen, den
grupp som vi tillhör. Vi har ett bra
samarbete där vi delar med oss av vår
gemensamma kompetens.
– Hela AniCura jobbar också på att
vara ”The Best Place to Work”. Vi ska
vara den bästa arbetsplatsen att vara
på och det var en av de saker som
gjorde att jag tog det här jobbet.
Till slut är det ändå så att om vi har
en trygg och kompetent personal, då
kan vi göra vårt bästa.
Eva har en gedigen bakgrund i
djurvårdsbranschen. Hon är uppvuxen
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i Västerås i en släkt som sysslade
med kapplöpningshundar och hon
hade hundar omkring sig redan som
nyfödd.
Efter skolan och jobb utomlands
med bland annat vakthundar,
flyttade hon hem och fick jobb på
Strömsholms Djursjukhus som
djurvårdare.
– De satsade mycket på
personalutbildning och jag blev
veterinärassistent redan innan
utbildningen till det yrket kom till.
Sedan har jag fått förmånen att läsa
in utbildningen som legitimerad
djursjukskötare, berättar Eva.
På Strömsholm var hon genom
åren ansvarig på många avdelningar,
och hon tog sig an och drev flera
projekt på sjukhuset. Hon startade
upp, utvecklade och drev Djurkliniken
Köping under Strömsholm Djursjuk
vårds tid. Eva var också under en
period ansvarig för sköterskornas
utbildning på Strömsholm.
– Utbildningsfrågorna är

”

Till slut är det ändå
så att om vi har en
trygg och kompetent
personal, då kan vi
göra vårt bästa.
Eva Quist om vikten av
bra personalvård och
kompetensutveckling.

En lugn, avslappnad och välkomnande miljö är viktig för att djuren inte ska känna stress när
de kommer till kliniken. Katter får rum separerade från hundar. Foto: Therese Larsson.

något jag brinner för, säger hon.
Kompetensutveckling är viktigt,
kunskap ger trygghet och arbetsglädje
och det är något jag vill satsa mycket
på även här i Katrineholm. Personal,
kunder och inte minst djuren ska
känna av den positiva stämning som
den tryggheten medför.
På Strömsholm jobbade Eva också
mycket med marknadsföring.
– Redan när jag var anställd
som djursjukskötare arbetade jag
med mässor och utställningar. När
jag fick frågan om jag ville lämna

sköterskejobbet och bara arbeta med
marknadsföringen tackade jag ja till
det. Jag gillar nya utmaningar.
Så Eva utbildade sig inom
marknadsföring och blev
marknadschef. Där fick hon också
förmånen att arbeta med de TVserier som Strömsholm medverkade
i. 2012 blev Strömsholm en del
av Evidensia Djursjukvård och då
blev marknadsföringsjobbet ännu
intensivare och hon utbildade sig
bland annat på Bergs School of
Comunications.
– 2016 blev det en omorganisation,
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av sju hushåll i Sverige
har hund.
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Kicki Sjöblom, leg djursjukskötare och Agneta Weidman leg veterinär vid operationsbordet. Foto: Therese Larsson.

marknadsavdelningen flyttades till
Stockholm och jag lämnade den.
Istället började jag jobba med att
utveckla Evidensias journalsystem.
Det var en rolig uppgift där jag fick
nytta av mina många kontakter med
djursjukhusen runt om i landet.
Jag blev sen veterinärmedicinsk
administratör och jobbade med
ledningen i Evidensia, berättar Eva.
Det var då som en god vän skickade
Eva en länk till jobbet som klinikchef
på AniCura i Strängnäs.
– Det var ett svårt steg att ta, men
jag ångrar mig inte alls, säger hon.
Jag är glad att jag gjorde det och får
nu jobba närmare verksamheten
igen.
Sedan i höstas är hon också
klinikchef för AniCuras anläggning i
Katrineholm.
– Nu har det gått tre månader och
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jag har hela tiden känt mig väldigt
välkommen.
Det känns som om jag kommit
hem till en bransch som jag kan.
Jag älskade jobbet som sköterska
och jag har full förståelse för
arbetet på golvet. Jag vill jobba med
arbetsmiljöfrågor och motverka saker
som stress. Det ska vara kul att jobba
här, säger Eva.
Eva är glad över personalen på
Djurkliniken i Katrineholm.
– Det är ett mycket kompetent
gäng som jobbar här och det finns ett
positivt engagemang. Vi strävar hela
tiden efter att kliniken ska utvecklas
och det kommer många idéer och
förslag.
– Redan nu har vi genomfört vissa
förändringar som kommer kunderna
till gagn. Exempelvis har vi inte

3700
personer var
anställda inom svensk
djursjukvård 2018. Det
gjordes 1,42 miljoner
patientbesök under
året och branschen
omsatte 2,7 miljarder
kronor
Siffror från Svensk Djursjukvårds
branschrapport 2018 och
uppgifter från SCB
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vanligaste
husdjuren
1. Katt
Antal hushåll: 745 000.
Populärast i Skåne och
Blekinge där det går
ungefär 167 katter per
1000 invånare.
2. Hund
Antal hushåll: 572 000.
Labrador retriever,
Schäfer och Golden
retriever är de absolut
vanligaste raserna
Narkos innan ultraljudsundersökning. Cecilia Säv och Helene Juhlin undersöker en
kanin. Foto: Therese Larsson.

längre lunchstängt och vi har förlängt
öppettiderna varje dag med en
halvtimme. Det har inneburit att vi har
fler bokningsbara tider. Vi kommer
också att ha öppet hela sommaren,
tidigare hade vi stängt i två veckor.
Personellt innebär förändringarna
vissa utmaningar men det är inget
som oroar Eva i det här läget.
– Vi klarar förändringarna med
befintlig personal, men vi vill
utveckla kliniken och söker också
en veterinär till. Vi har det annars
väldigt förmånligt här eftersom
vi redan är många legitimerade
djursjukskötare. Det är svårt att
hitta sådana och det är ett problem
som hela branschen lider av.
Djurvårdare blir man genom att
gå djurvårdarlinjen på gymnasiet,
djursjukskötare utbildas på Statens
Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala.

Allt fler skaffar sig husdjur och enligt
en ganska färsk Novusundersökning
så finns det närmare 900 000 hundar
och 1,5 miljoner katter i Sverige.
Hundar finns i 15 procent av landets
hushåll, katter i 20 procent. Bara i
Katrineholm finns det nästan 4 000
hundar.
Vi är också duktiga på att försäkra
våra husdjur. 90 procent av hundarna
och nästan hälften av katterna har
en veterinärvårdsförsäkring enligt
försäkringsbolaget Agria och inget
annat land i världen har så många
försäkrade hundar och katter.
Den utbredda djurförsäkringen
i kombination med förbättrad
veterinärvård är förmodligen
förklaringen till att husdjuren precis
som människorna också blir allt äldre.
– Det är viktigt att husdjuren är
försäkrade, säger Eva Quist, som är

3. Kanin
Antal hushåll: 77 000
4. Fågel
Antal hushåll: 43 000. Till
de vanligaste sorterna av
tamfåglar hör undulater
och papegojor. En
papegoja kan bli upp till
50 år gammal.
5. Hamster
Antal hushåll: 25 000.
En barnfavorit som trivs
bäst i ensamhet
6. Marsvin
Antal hushåll: 14 000.
Marsvin vill helst ha en
kompis.
7. Tamråtta/mus
Antal hushåll: 6700.
Råttan är ett flockdjur
och behöver åtminstone
en råttkompis. (SCB)
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En dag på djurkliniken. Provtagningar och röntgen. Veterinär Adam Stephens kontrollerar tänderna på en hund. Veterinär Kjell
Andersson kollar bokningslistan och djursjukvårdaren Cecilia Säv för upp labradoren Kalle på dagens arbetsschema. Foto: Therese
Larsson.

glad åt den utveckling som varit.
– Att fler skaffar sig husdjur är
förstås bra på alla sätt, både för
människor men också för oss i
branschen. Vi sysslar inte bara med
sjukvård utan också med friskvård. Vi
har precis byggt en ny föreläsningssal
där vi kommer att kunna ha kurser
och föreläsningar för djurägare.
Den kan också hundklubbar och
kattklubbar låna för egen utbildning.
Friskvård och förebyggande
utbildningar är viktigt för att öka
kompetensen hos djurägarna och
här känner Eva att kliniken kan
hjälpa till att höja kunskapsnivån hos
djurägarna.
– Visst finns det ett fåtal som
är mindre lämpade att ha djur.
Om djuren är i fara har vi en
anmälningsplikt och då kopplas
länsveterinären in. Vi ska jobba för
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djurens bästa och de flesta djurägare
är otroligt kunniga och måna om sina
djur.
Är olyckan eller oturen framme och
djuren kräver vård har Djurkliniken
i Katrineholm ett brett utbud av
åtgärder att erbjuda. De hundar eller
katter som måste stanna kvar över
dagen på kliniken får bo i en bur
i stallet. På polikliniken finns flera
veterinärer och sköterskor som tar
hand om såväl bokade som akuta fall.
Här finns också avskilda enheter för
smittsamma fall.
– Vi genomför de flesta av
operationerna själva här, säger
Eva. Sedan har vi ett stort stöd
från AniCura och kan ta del av den
specialkompetens som finns inom
koncernen. Det är bra för oss mindre
kliniker.

100
Nära 100 procent av
Sveriges hundar och
katter huvudsakligen
äter djurmat och
de allra flesta äter
torrfoder.

Kicki Sjöblom, leg djursjukskötare, Eva Quist klinikchef och Agneta Weidman leg veterinär vid AniQura Djurkliniken i Katrineholm.
Foto: Therese Larsson.

– Våra veterinärer är allmänt
duktiga men har också specialkompetens inom olika områden.
Agneta Weidman är exempelvis
mycket duktig på ögonsjukdomar
men också en skicklig och erfaren
kirurg. Kjell Andersson kan det mesta
men är extra duktig på tänder. Ulrika
Hellström är skicklig på medicinska fall
men också väldigt kunnig på ultraljud.
Adam Stephens, som kommer från
England, är extra duktig på exotiska
djur. Även om katter och hundar är
våra vanligaste patienter så tar vi
också hand om bland annat kaniner,
ödlor, ormar och fåglar.
Eva vill tillsammans med personalen
ta med kliniken in i framtiden och
vissa förändringar är redan på gång.
– Bland annat kommer vi att
förbättra sterilavdelningen, vi bygger

om, renoverar så att det blir så perfekt
som det bara går. Det är ett måste
när man sysslar med operationer.
Vi kommer också att jobba för att få
en så grön klinik som möjligt, där vi
arbetar med källsortering, mindre
användning av plast och energivänliga
glödlampor m.m.
– För djuren jobbar vi för att bli
en kattvänlig klinik med till exempel
olika rum för katter och hundar. Det
minskar stressen för katterna och ger
dem en bättre miljö.
Våra husdjur kan tassa, flyga eller
ringla vidare i trygg förvissning om
att om något händer så finns det på
Anicura Djurkliniken i Katrineholm
kompetent personal som kan se till
att saker och ting ordnar sig till det
bästa.
MATS FREDRIKSSON
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2014 spenderade
hushållen cirka 11,4
miljarder på sällskapsdjur varav knappt 7,3
miljarder på husdjur,
djurmat och djurutrustning samt drygt
4,1 miljarder på veteri
nära och andra tjänster.
(SLU – Värdet av hundar och
katter i Sverige)

Svenska hushåll spenderar 160
procent mer på sina husdjur nu än
för 15 år sedan.
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Katrineholms
nya stråk
Sträckan går mellan norra infarten till Katrineholm (vid Biltema) och
Djulö Kvarn. Sträckan kallas även för ”genomfarten”. Men Katrineholms
nya stråk är allt annat än en genomfart. Under hösten 2016 startade
ombyggnationen med att förvandla genomfarten till ett levande
och lustfyllt stråk, nu senast med två nya gångfartsområden längs
med Vasavägen. Nu står vi inför en ny etapp i ombyggnationen av
Katrineholms nya stråk.

Bor du på
Katrineholms
soligaste
adress?
Solen är en miljövänlig och kostnadsfri
energikälla. I Sverige har vi bra
solförhållanden och i Katrineholm finns
det potential för att installera solenergi
på många tak som annars inte används
till något. Solkartan hjälper dig som är
villa- och fastighetsägare att bedöma
potentialen för solenergi från ditt tak.
Klicka här för att gå till Katrineholms
solkarta.
Mer information:
Klimat- och energirådgivare Kjell Dävelid
kjell.davelid@katrineholm.se
0150-570 83,
0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Katrineholms solkarta.
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Så här påverkas trafiken i området:
Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis
kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen: Gående och
cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett
tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.
Håll dig uppdaterad på vår webbplats om det aktuella trafikläget på
platsen under ombyggnationen som kommer att pågå från mars till
vintern 2020.

Årets Näringslivsdag
på Hedenlunda Slott
Du kommer väl till vår gemensamma
näringslivsdag för regionen på
Hedenlunda Slott, fredag 27 mars
2020? På Näringslivsdagen KFV får du
ta del av en innehållsrik förmiddag
med spännande gäster.
Moderator
Katarina Hultling är en av Sveriges
mest erfarna och kunniga
moderatorer. Många kanske
känner igen Katarina Hultling
som programledare på sporten
i SVT. Hon har även arbetat som
samhällsjournalist i TV under flera år.
Dagens gäster
Bert Karlsson är en av Sveriges mest
kända människor och entreprenörer.
Han har under sin digra karriär rört
sig likt en kameleont genom svenskt
näringsliv, ständigt på jakt efter nya
utmaningar och affärsmöjligheter.

Ossian Stiernstrand är ekonomie
doktor från Göteborgs universitet
och utvecklingschef på Göteborg
& Co som har till uppgift att
marknadsföra Göteborg som turist-,
mötes- och evenemangstad. Ossian
har konstruerat EventImpactCalcu
lator, en kalkylator som tar
evenemangplanering till nya
höjder, och beskriver dessutom
vilka grundläggande drivkrafter
som skapar ökad attraktivitet inom
destinationsutveckling.
Beatrice Ask har varit skolminister
resp justitieminister. I riksdagen
har hon bl a varit ordförande i flera
utskott, senast Försvarsutskottet.
Hon tillträdde som ny landshövding
i Södermanlands län den 1 januari
2020.
Arrangörer:
Katrineholms kommun, Vingåkers

Bert Karlsson, Katarina Hultling, Ossian
Stiernstrand och Beatrice Ask.
kommun, Flens kommun, Sörmlands
Sparbank, Företagarna KFV och KFV
Marknadsföring. Näringslivsdagen
är kostnadsfri. Frukost och fika ingår
(anmäl ev allergier).
Sista anmälningsdag 17 mars. Anmäl
dig här.

Leda lätt och lilla mingelskolan
Bli en mästare på att mingla!
Inte bara småprata utan mingel
som leder till nya affärer och
samarbeten samtidigt som
det är trevligt. Beteendevetare
Linda Hallgren guidar oss.
Lyssna också till Anette Östlin
från Vägsjäl och Ted Axelsson
som inspirerar till effektiva och
lyhörda arbetsplatser.
Hjärtligt välkommen på AW
på Hyreshuset. Det blir något
enklare att äta, eventet kostar
100 kronor.
Plats:
Adress:
Datum:
Tid
Bokning:

Hyreshuset
Tingshusgatan 6
12 mars 2020
16:30 – 19:00
Anmäl dig här

Programpunkter:
• LILLA MINGELSKOLAN
Tips på hur du blir bekväm i
mingelsammanhang. Linda
Hallgren, är beteendevetaren som
under varumärket creates reality
driver det egna företaget CR 4
you AB, där hon hjälper företag
och organisationer till intern
och extern utveckling – enkelt,
begripligt och konfliktfritt.

• LEDA LÄTT – MED SMARTA
VERKTYG & KONKRETA
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Brinner du för ledarskapsfrågor
eller känner du att ledarskapet
är svårt? Önskar du optimera ditt
ledarskap utifrån medarbetarnas
feedback och vara snabbare
på pucken? Välkommen till en
interaktiv föreläsning fylld med
konkreta tips för ett enklare
ledarskap där vi visar hur
moderna verktyg och modeller
tillsammans med ett sunt
ledarskap kan ge dig grunden till
att bli en bättre ledare.

Anette Östlin, Vägsjäl, ledarskapscoachen som gör det luddiga
konkret i arbetet med att
skapa välmående och effektiva
arbetsplatser. Med fokus på
resultat och helhetssyn bidrar
hon till att skapa hållbara företag
med engagerade medarbetare
Ted Axelsson, GreatRate, enkätoch pulsmätningsexperten
som brinner för lyhörda
arbetsplatser ch som driver på
feedbackrevolutionen framåt i sitt
engagemang både i Sverige och
internationellt.
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Var med i
Katrineholms
skräpplockardagar...
Varje vår deltar Katrineholms
kommun i Håll Sverige Rents
kampanj Skräpplockardagarna.
Runt om i landet plockar förskolor,
skolor, föreningar, företag och
privatpersoner skräp – både för att
göra sin närmiljö lite finare och för
att visa att nedskräpning inte är okej.
I Katrineholms kommun deltar vi i
Skräpplockardagarna under vecka 19.
Vill du och ditt företag vara med?
Fyra fördelar med att delta:
1. Ni får sopsäckar eller soppåsar
som ni hämtar ut hos oss.

På gång...
12 mars
Mingelskola med Östsvenska
handelskammaren

2. Ni visar att skräp inte hör hemma i
naturen.
3. Ni får hjälp av oss (om ni vill) att ta
hand om det insamlade skräpet.
4. Ni bidrar till ett finare och renare
Katrineholm.

Här får du reda på mer!
Anmäl ditt företag senast de 20 april.
Berätta gärna vilka ni är, var ni
planerar att plocka skräp och om ni
vill ta hand om skräpet själva eller
få hjälp av Katrineholms kommun.
Scanna koden med kameran i din
mobiltelefon för att läsa mer om
Katrineholms skräpplockardagar.

Antal nyregistrerade
företag i Katrineholm

26 mars
Näringslivsnytt nr 2-2020

Utveckling i kommunen under
januari jämfört med året innan

3 april
Morgonsoffan på Bruket,
Hälleforsnäs
18 april
KatrineholmsGalan, Safiren
29 april
Näringslivsnytt nr 3-2020
4–9 maj
Vecka 19. Katrineholms
skräpplockardagar
2 oktober
Morgonsoffan hos ComMat,
Katrineholm
4 december
Morgonsoffan på Lokstallet,
Katrineholm
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I samarbete med

Nyföretagarbarometern

25 mars
Gymnasiemässa

27 mars
Näringslivsdag KFV,
Hedenlunda slott

Så här anmäler du ditt företag
Skicka anmälan till:
Miljöstrateg Linda Aldebert
linda.aldebert@katrineholm.se
0150-568 25

Period
2020
2019
2018
2017
2016

EF/KB/HB
3
7
5
2
3

AB
13
15
14
17
18

Totalt
16
22
19
19
21

Nyföretagarbarometern sammanställs av Jobs and
Society och bygger på underlag från Bolagsverket.

2020 fram till och med 31 januari (KFV)
Antal enskilda rådgivningar 12 st
Antal besökstillfällen grupprådgivn 18 st
43 % kvinnor
57 % män
31 % utländsk bakgrund

Du som funderar på att starta
företag, precis har gjort det
eller bara är lite nyfiken på
hur det fungerar, du kan boka
en individuell rådgivning helt
kostnadsfritt. (Nyföretagarcentrum
finns även i Flen och Vingåker).
All information om hur du ska gå
tillväga
finns på hemsidan.
Steget till eget utbildningar under
våren 2020 hittar du här.

