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Nöjdaste bankkunderna även 2020
– tack för det!
E

tt stort tack till alla våra kunder som i 2020 års kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex
(SKI) valt att ge oss högsta betyg av alla banker, både när det gäller privatkunder och företagskunder. Vi kommer under hösten 2021 att göra en ny mätning via SKI och hoppas förstås att vi kan

leva upp till era förväntningar även då.

Vi lever onekligen i en speciell tid. Allt sedan pandemins utbrott har ni som kunder och vi som bank
behövt tänka om och göra många saker på annorlunda sätt. Det är med stor glädje som vi ändå kan konstatera att näringslivet i vårt verksamhetsområde klarat sig tämligen bra, trots den tuffa situationen
som ännu råder. Jag imponeras av hur bra samhället, företagen och föreningslivet klarat av att anpassa
sig och hitta nya vägar för att kunna fortsätta fungera.
Själva tog vi ett aktivt beslut under förra året att försöka stötta näringslivet lite utöver det vanliga.
Resultatet blev ett bidrag på 500 000 kr till Näringslivssamverkan Grästorp – pengar som finansierade
en företagscoach som har kunnat bistå och hjälpa företagarna i vårt verksamhetsområde att klara av
pandemins verkningar. Läs mer om det på sidan 8.
2020 var ett bra år för banken och vi fortsätter att leverera starka resultat som i slutändan ger oss
möjlighet att fortsätta vara en positiv kraft i samhället. Jag hoppas att vårt engagemang syns på många
håll, men kanske främst via Åse Viste Fonden där vi försöker bidra till en positiv samhällsutveckling på
många olika sätt.
Var rädda om er, håll ut – och jag önskar er en trevlig läsning!
Pär Lindblom,
VD Åse Viste Sparbank.
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Exempel: Ett lån på 80.000kr med rörlig ränta på 2,49% med en kontantinsats på 20.000kr ger en effektiv ränta på 2,84%.
Gäller vid köp hos en auktoriserad bilhandlare. Exemplet beräknas med rak amortering och en återbetalningstid på 5 år med 60
betalningar. Totalt belopp att betala under lånets löptid är 85.790kr och den genomsnittliga månadskostnaden blir 1.418kr.
Första månaden betalar du 1.499 kr och den sista månaden 1.336 kr. Vid utbetalning tillkommer 650 kr i uppläggningsavgift
(350 kronor för nyckelkund). Aviavgift 0 kronor vid e-faktura.
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Honung
från egna
bikupor
Som vi berättade i förra utgåvan av Åse
Viste-bladet har vi på Sparbanken inlett
ett samarbete med Grästorps biodlarförening. Med deras hjälp har vi köpt in två
bikupor, som vi hoppas ska bidra till att
den hotade bistammen kan återhämta
sig. Bina i Sverige har nämligen blivit färre på senare år. Det är tråkigt, eftersom bin är så
viktiga för vår matförsörjning. När bin besöker blommor i sin jakt på nektar sprider de pollen,
så att växterna kan bilda frukter och frön. Två tredjedelar av världens grödor är beroende av
pollinering – så utan bin blir det mindre skördar och mindre smak på frukter, bär och nötter.
Bina gör helt enkelt ett jättejobb för oss människor.
Här ovan visar Rune Pettersson upp det första
resultatet i form av vår alldeles egna Sparbankshonung. Håll utkik på vår Facebooksida framöver – där lottar vi ut de gyllengula delikatesserna. Vill du också bli biodlare – kontakta
biodlarföreningen, så får du hjälp att komma
igång!
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Kolla ofta – för
säkerhets skull!
Nu finns det en smart tjänst som ger dagsaktuella varningar
om digitala brott. På sakerhetskollen.se kan du också göra
självtester för att kolla din digitala säkerhet och skicka in
tips om du upptäcker något som verkar skumt på nätet.
Säkerhetskollen är ett samarbete mellan Polisen, Stöldskyddsföreningen, Svensk Handel och landets banker. Gör det
gärna till en vana att titta in ofta – eller varför inte prenumerera och få notiser med de senaste varningarna direkt i
mejlen!
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145 sparbanksår
i Grästorp – och Vara!

Det som då kallades Åse och Viste Häraders Sparbank började

EGET BANKHUS FÖRST 1910

Tiden var nu mogen att bygga eget och ett Sparbankshus
stod klart 1910 på Torggatan 16. Det var en imponerande byggnad i ett Grästorp som då mest bestod
av mindre trähus.
1926 firade Åse och Viste Härads Sparbank
sitt femtioårsjubileum med en stor fest på
Grästorps Hotell. Med landshövdingen som
hedersgäst serverades en sjurätters middag
med bland annat sköldpaddssoppa, champagne och fina Bordeauxviner. Detta år
hade banken fyra anställda.
Expansionen fortsatte genom åren och
1983 byggdes så dagens bankhus på Torggatan 14. De nio anställda fick moderna
lokaler som var anpassade till den alltmer
datoriserade verksamheten. Trots att personalstyrkan vuxit till 24 anställda får vi
fortfarande plats allihop – och om bara fem
år fyller vi 150 år!

sin verksamhet den 23 februari 1876. Först i kön att sätta
in pengar var färgerifabrikör Karl Adolf Spaak, som
öppnade en bankbok åt sitt äldsta barn, den femåriga Berta.
Familjen bodde vid Johannebergsbron över
Nossan – som på den tiden gick under namnet
Spaaks bro. När Berta var fjorton år gammal
flyttade familjen till Haga i Göteborg, för att
några år senare flytta vidare till Södermalm
i Stockholm. Där levde Berta som sömmerskebiträde fram till sin död 1945. Från Bertas syskonbarnbarn, Gunilla Anker, har vi
fått fotot på bankens första kund i vuxen
ålder som du ser här till höger.
ÖPPET EN DAG I MÅNADEN

Den första tiden höll banken öppet blott en dag
i månaden och hade sitt kassaskåp i det gamla Tingshuset på torget. 1883 flyttade banken
till Apotekshuset på Storgatan 17, i nuvarande
Nordstadsparken. Banken expanderade och nästa
flytt gick 1891 till Storgatan 11 och Rydholmska huset. Från 1903 hyrde banken tre rum i övervåningen
på fastigheten Storgatan 1, invid järnvägen.

Berta Spaak blev bankens första kund
som femåring 1876.

Ovan: I apotekshuset på Storgatan 17 fanns banken
1883–1891 (tack till Kjell-Ove Lundberg för fotot). Till höger:
1891 flyttade banken till Rydholmska huset på samma gata.
Längst upp till höger: 1894–1910 bedrev banken också filialverksamhet i Vara. En förtroendeman tog emot Varabornas
insättningar i sitt hem och tog sedan en gång i veckan tåget
till Grästorp och satte in pengarna när banken var öppen.
På bilden syns förtroendemannen Oskar Larsson med familj
vid deras hus på Storgatan 20 i Vara.

Tack till Barbro Backlund, Ann-Britt Dahlström,
Leif Andersson, Gunnel Anker, Ingemar Olsson och
Bengt Fåglefelt för historiska faktauppgifter. (I bakgrunden ses en karta från 1904.)
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Våra hållbarhetsmål

2015 enades FNs medlemsländer om att tillsam-

mans ta fram sjutton globala mål för en bättre
värld. Det är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling någonsin.
Till exempel har Parisavtalet under de senaste
fem åren hjälpt till att förändra hur världen hanterar klimatfrågan i aldrig tidigare skådad omfattning.
Självklart vill vi på Åse Viste Sparbank bidra och
har beslutat att bankens verksamhet ska bedrivas
så att den är långsiktigt hållbar. Alla kan vi göra
något för att främja en hållbar utveckling! Här ser
du en del av det vi försöker bidra med:
MÅL 1 – INGEN FATTIGDOM

Ekonomisk kunskap i tidig ålder är viktigt för att
slippa hamna i finansiella knipor i vuxen ålder.
Därför håller vi ekonomiföreläsningar för åk 6
och åk 9 och ger nyblivna 18-åringar ekonomisk
rådgivning. Vi bidrar också till organisationen
Majblomman, som arbetar för att motverka barnfattigdom i Sverige.
MÅL 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Åse Viste Sparbank ska vara en positiv kraft i samhället. Därför sponsrar vi föreningar och delar ut
bidrag via Åse Viste Fonden för att främja idrott,
hälsa, kultur, näringsliv, forskning och utbildning.
Några exempel: stöd till lopp för funktionshindrade, Alfons Åbergs vänskapslådor, Klassjoggen
och utplacering av hjärtstartare.
MÅL 4 – GOD UTBILDNING FÖR ALLA

Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en
värld av möjligheter. Därför tar vi gärna – när det
inte råder pandemi – emot både praktikanter och
studiebesök. Vi stöttar utflykter till Nordens ark,
vi utbildar äldre inom digitala tjänster och samarbetar ofta med skolorna i området.

MÅL 8 – ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Målet är att hitta en hållbar ekonomisk tillväxt.
Det gör vi genom att utöka tillgången till tjänster
på det ekonomiska området för så många som
möjligt. Vi bidrar också till Näringslivssamverkan
Grästorp, som på ideell grund jobbar för de lokala
företagens utveckling – bland annat genom att
finansiera en företagscoach (läs mer om det på
sidan 8)
MÅL 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi har ett nära samarbete med fondförvaltarna
Swedbank Robur Fonder, som i början av 2020
antog en ny klimatstrategi. I korthet innebär den
att innan 2025 ska fondinnehavet vara placerat
på ett sätt som motsvarar Parisavtalets mål för
begränsning av uppvärmningen, och vara helt koldioxidneutralt senast 2040.
Dessutom lämnar vi själva alltid information
om hållbarhet i samband med investerings- och
försäkringsrådgivning.

BLI MILJÖHJÄLTE!
Du kan också bli en miljöhjälte. Med små enkla
förändringar kan vi tillsammans bidra till att rädda
planeten och få pengar över – alla blir vinnare!
• Sänk värmen. För varje grad du sänker temperaturen sparar du runt fem procent i både kostnader
och utsläpp. Då kan det väl vara värt att ta på en
varm och skön tröja istället?
• Släck ljuset. Släck efter dig när du lämnar ett rum
eller åker hemifrån. Här kan du spara både miljö
och pengar – utan någon som helst uppoffring!
• Tvätta smart. Behöver du verkligen tvätta så
ofta – eller räcker det ibland att vädra kläderna?
Kör alltid full maskin och låt helst tvätten torka
utan tumlare och torkskåp.
• Skippa stand-by. Låt inte prylar som datorer,
bildskärmar och TV-apparater stå i stand-by läge
när de inte används, utan stäng av med strömbrytaren. Har du ett dussin apparater som står på

MÅL 15 – EKOSYSTEM OCH
BIOLOGISK MÅNGFALD

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är
grunden för vårt liv på jorden. En viktig komponent i den biologiska mångfalden är biodling, där
vi samarbetar med Grästorps Biodlarförening.
Vi bidrar också till utveckling av ängsmark och
slåttergillen.
MÅL 16 – FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Åse Viste Sparbank arbetar förebyggande för att
förhindra att vi som bank används för penningtvätt och finansiering av terrorism, även i samarbete med myndigheter.

tomgång 15–20 timmar om dygnet blir det snart
väldigt mycket energi som går åt alldeles i onödan.
• Minska matsvinnet. Med bättre planering av
inköp och matlagning kan du minska koldioxidutsläppen rejält och samtidigt spara pengar. Runt
20 procent av all mat som produceras slängs idag!
• Köp mer vintage. Secondhandkläder sparar
bortemot 97 procent av den energi som skulle
krävts för ett nytt plagg. Så häng på trenden!
• Låt bilen stå. Samåk, ta cykeln eller åk kollektivt,
även om det senare just nu kanske inte är den bästa
lösningen. Pandemin har dock fått många av oss
att jobba hemifrån, åtminstone då och då – det är
en bra idé för både miljön och plånboken.
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Anton Sandsjö och Line Uppström driver Grästorp Padel Center.

Äntligen en padelhall i Grästorp!
Mitt under en pågående pandemi valde det unga paret Anton Sandsjö och Line Uppström
att starta ett företag – utan att det kändes speciellt pirrigt.
– Jag började spela padel när sporten introduce-

passar många, inte minst i coronatider när många
andra idrotter har dragit ner sina verksamheter.
Spelarna är ju ganska långt ifrån varandra och i
våra lokaler blir det ingen trängsel, särskilt som vi
har sett till att förskjuta schemat mellan de båda
banorna, säger Line som också studerar utöver
företagandet.
Vilka är det då som spelar padel? Enligt Line och
Anton kan det vara nästan vem som helst:
– Vi har spelare i alla åldrar, från mellanstadiebarn till pensionärer. Den stora fördelen med padel är att man snabbt kan känna sig som en ganska
bra spelare, bara man har jämbördigt motstånd.
Att reglerna är enkla och att sporten är ganska
förlåtande gör att det är lätt att komma igång.
Jag själv, som inte har något bollsinne, fastnade
direkt., berättar Line och Anton fyller på:
– Vi får hit både nya spelare och sådana som
tidigare behövt åka till andra orter. Självklart

I padelhallen är det gott om plats och lätt att hålla avstånd.

rades på bred front i Sverige för ett antal år sedan, när jag bodde i Örebro. När jag flyttade till
Grästorp kändes det som att det fattades något
och vi tyckte att det borde finnas utrymme för ett
padelställe i en så sportinriktad kommun, berättar Anton – som dessutom hinner med att plugga
idrottsekonomi och spela bandy i Lidköpings AIK.
Efter att ha letat en tid fann de en lokal på Plogvägen 3, i industriområdet längs väg 47 mot Vara.
Där finns nu Padelcenter Grästorp, med god plats
för två padelbanor och nya fräscha omklädningsrum – en satsning som blev möjlig med uppbackning från Åse Viste Sparbank.
MOTIONSSPORT FÖR ALLA ÅLDRAR

– Ingen av oss har drivit företag förut, men vi kände
oss ganska säkra på att det skulle fungera. Och
det har det gjort! Padel är en motionsform som

kommer vi att göra vad vi kan för att hålla
intresset uppe.
INGEN FLUGA

Sociala medier har varit parets huvudsakliga marknadsföringsverktyg så här
långt, och Grästorpsborna har som sagt
redan tagit anläggningen till sitt hjärta.
Ambitionen är självklart att fortsätta
utveckla verksamheten framöver. Men
intresset för sporten kan väl ändå inte
fortsätta att rusa i höjden i all evighet?
– Padelintresset kommer säkert att
plana ut så småningom, men det är
nog ingen risk att det blir en kortlivad fluga. Padel är nämligen ett väldigt bra och allsidigt komplement
till andra träningsformer, säger
Anton och Line till sist.

FAKTA
PADEL

I Sverige finns drygt 500 padelbanor, varav 300 har tillkommit de
senaste två åren. Spelplanen är som
en tennisbana i miniatyr på 10 x 20
meter, kringbyggd med väggar av
glas eller tegel. Padel spelas med en
perforerad racket i kompositmaterial
och vanliga tennisbollar. Störst är
sporten i Spanien, där det finns över
3,5 miljoner aktiva spelare.

Åse Viste Sparbank
– storstadsbanken

Jodå, visst kan man vara kund i Åse Viste Sparbank trots att man bor i
Vallentuna strax norr om Stockholm. Det fungerar alldeles utmärkt
för Marcus Björkgren!
I padelhallen är det gott om plats
och lätt att hålla avstånd.

|

7

FOTO TV4

OM

åse viste-bladet

Marcus Björkgren växte upp i Trollhättan och

redan 1996 blev han kund i vår bank. Året därpå inledde han en ettårig militär utbildning i
Köpenhamn, så han tyckte det passade perfekt att
ansluta sig till den då nystartade internetbanken.
Marcus blev faktiskt vår allra första internetkund!
2002 flyttade Marcus och familjen till Vallentuna, men såg ingen anledning att byta bank.
– Jag försökte hitta en bra lokal bank där man
bara kunde svänga förbi när man behövde hjälp,
men jag hittade ingen som matchade Åse Viste
Sparbank. Så jag blev kvar, och det har fungerat
bra genom alla år med fin support från bland andra
Rune Pettersson och de tidigare rådgivarna Åsa
Carlsson och Fredrik Almér, berättar Marcus.
Marcus arbetsplats finns också i Stockholm, där
han efter en karriär som bland annat Viggenpilot
numera är överste och stabschef vid försvarshögkvarteret. Han har även varit stationerad på F17
i Ronneby och varit ställföreträdande flottiljchef
på Såtenäs.
– Det går säkert att hitta någon nischbank som
kan ge lite mer rabatt på låneräntan, men jag värdesätter en bra relation med banken. Med dagens tek-

nik spelar det heller ingen roll var kontoret finns.
Jag har fått bra hjälp genom livets alla skeden, med
husköp, konton till barnen, pensionslösningar och
så vidare. Att kunna ringa någon som man känner
och vet har den rätta kompetensen är mycket mer
värt än några kronor hit eller dit, det tjänar man på
i längden, avslutar Marcus.

Överste Marcus Björkgren på besök hos Tuns
Vägförening. Foto: Raina Karlsson.

8 | åse viste-bladet

Åse Viste Fonden bidrar!
Under coronapandemin har vi på Sparbanken och Åse Viste Fonden bidragit mer än någonsin till
föreningar och projekt som gynnar utvecklingen i Grästorp med omnejd. Fonden har till
exempel kunnat dela ut hela 500 000 kr till Näringslivssamverkan Grästorp för att finansiera
en företagscoach, som har kunnat stötta företagen i det tuffa läge som råder.

50% högre
sponsorstöd

IK Gauthiod fick 50 % mer!

Ridklubben i Grästorp fick 50 % mer!

Under pandemin är det extra viktigt med ett levande föreningsliv
för en meningsfull och aktiv fritid. Därför ökade Åse Viste Sparbank under 2020 sponsorstödet
med 50 procent till alla föreningar
vi samarbetar med. Här ser du
några få av många exempel!

Framtidsföreningen fick 50 % mer!

Grästorp Kampsport fick 50 % mer!

Bågskyttarna Grästorp fick 50 % mer!

Företagscoach som stöd i coronatider
Coachningen som erbjöds genom Näringslivs-

analyser har följts av detaljerade handlingspla-

samverkan Grästorp var inte bara riktad till

ner med fokus på att skapa intäkter och se över

föreningens medlemmar, utan alla i bankens

marknadsföringen, inte minst i sociala medier.

verksamhetsområde kunde ansöka om hjälpen.

Deltagarna har varit högmotiverade och ger

Coachen Merlina Poljak Käll höll under året tre

insatserna mycket goda betyg överlag. Några

inspirationsföreläsningar. Hon genomförde

typiska reaktioner har varit:

dessutom ett flertal enskilda möten med hela

”tryggare i mina prioriteringar”, ”personlig

16 företag som kände behov av särskilt stöd un-

utveckling”, ”roligare att jobba trots pande-

der pandemin. Av dessa var kanske inte oväntat

min”, ”inspirerande”, ”som att ha fått en men-

ungefär hälften detaljhandelsföretag. Nuläges-

tor” och ”lärt oss jobba med rätt saker”.

SÅ HÄR ANSÖKER
DU OM MEDEL
UR FONDEN!

ÅSE VISTE FONDEN delar ut medel till projekt som gyn-

nar bygden. Styrelsen behandlar inkomna ansökningar och kan också själv, tillsammans med samarbetspartners, initiera intressanta projekt. Ansökningarna
ska innehålla information om verksamheten, dess

Merlina Poljak Käll coachade företag.

mål och syfte samt förväntat resultat. Det ska finnas
bifogat en aktivitets- och tidsplan, hur utvärdering
kommer att ske, eventuella egna insatser samt kontaktuppgifter. Läs mer och ansök på https://www.
avsparbank.se/ase-viste-fonden/
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Amiga är Varaföretaget som utvecklar
och tillverkar professionella el- och
belysningsprodukter – men rötterna finns i Grästorp!

Amiga satsar på
proffsmarknaden
Det började redan 1975, då Jan-Olof Skoog grun-

dade Gelia hemma i Grästorp. Då handlade det
också om el och belysning, men med inriktning
på konsumentprodukter som såldes via bygg-och
järnvaruhandeln. Jan-Olof sålde företaget 1996,
för att fyra år senare starta Amiga. Inriktningen
var ungefär den samma, men sedan sonen Kristian
kom in i företaget 2015 har Amiga stegvis lagt om
produktionen.
NYTT FOKUS PÅ PROFFSKUNDER

– Det finns nästan inga fristående järn- och bygghandlare kvar, alla är uppköpta. Samtidigt har
aktörer som Biltema och Jula blivit allt större
på elsidan, och de satsar nästan uteslutande på
lågprisprodukter. Så vi valde att skifta fokus till
proffsmarknaden, där vårt kunnande kommer till
sin rätt, berättar Kristian Skoog som tog över som
VD för två år sedan.
Inriktningen är nu huvudsakligen lite mer avancerade produkter för industrin och det som brukar
kallas tillfällig el – utrustningar för byggarbetsplatser. Man har en egen utvecklingsavdelning
och jobbar mycket med kundanpassade speciallösningar som byggcentraler och styrskåp.
HÖGA KVALITETSKRAV

– Mycket går till uthyrningsmarknaden, till aktörer som Cramo och Ramirent. De efterfrågar
robusta och lättskötta produkter, som är lätta att
reparera och underhålla och tål tuffa tag i många
år, fortsätter Kristian.
Mycket av produktionen och monteringen sker
i Vara, men man importerar också en del produk-

ter, inte minst när det handlar om belysningsarmaturer och andra komponenter.
– Men vi köper sällan från lagerhyllorna, det
handlar nästan alltid om att anpassa produkterna
till nordiska förhållanden. Vi vill sätta vår egen
prägel på det vi säljer och erbjuder även våra kunder support med beräkningar av belysningsbehov.
HELHETSLÖSNINGAR

Till skillnad från konkurrenterna kan Amiga också
erbjuda kompletta ”plug and play”-lösningar som
till exempel belysningsmaster med tillhörande
armaturer, kablage och styrutrustningar.
Företaget har klarat coronapandemin bra och
lyckats fortsätta växa. Kristian planerar för fortsatt expansion med tillbyggnader på Varaanläggningen, där det idag arbetar 55 personer. Att finnas
på landsbygden ser han inte som någon nackdel.
Han är själv Grästorpsbo precis som sin far och ser
snarare fördelar, som att det är lättare att hitta och
behålla kompetent personal på en mindre ort – och
lokalförankringen kommer in i bilden även när det
gäller valet av bank.

FINN 5 FEL!
Är du skarpsynt och under 13? Då kan du delta i vår roliga tävling och kanske bli en av tre vinnare av ett presentkort på 100 kr.
Den undre bilden innehåller fem detaljer som
skiljer sig från den övre. Ringa in dem med en
penna, riv ur och lämna in svaret till oss på Åse
Viste Sparbank senast den 30 maj. Du kan
också fota av din lösning med mobilen (eller
be någon vuxen om hjälp) och skicka svaret
till info@avsparbank.se. Lycka till!

EN BANK ATT VÄXA MED

– Vi var tidigare kunder i en av de stora affärsbankerna, men för ett par år sedan fick vi kontakt
med Åse Viste Sparbank och fick förtroende för
dem direkt. I en lite mindre bank med förankring
i bygden blir man en viktigare kund. Vi är väldigt
nöjda med deras breda kompetens och får många
goda idéer från dem. Det känns att vi har hittat
rätt bank att växa vidare tillsammans med, avslutar Kristian.

Namn			
Adress
Postnummer/ort
Mobilnummer
Mejladress

Ålder
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prisb
Klart för en ny tävlingssäsong i stor skala på Svegeråsen!

JAKTSKYTTEKLUBBEN LADDAR OM

FÖR TIDEN EFTER CORONA
I pandemitider är naturen räddningen för många
och nya intressen tar form. Allt fler golfar, vandrar,
cyklar – och jagar.
Öster om Grästorp huserar Svegeråsens Jaktskytteklubb med runt fyrahundra medlemmar i
åldrar från 15 till 90 år, som Åse Viste Sparbank är
stolt sponsor till sedan länge.
Föreningen ägnar sig åt jägarexamen, hagelskytte
och viltmålsskytte, där fokus ligger på det senare.
– Många väljer viltmålsskytte för att bli skickligare som jägare. Ofta är det jaktlag som bokar
upp detta och kommer till oss, berättar Christer
Eksvärd som är klubbens ordförande.

men har ökat i hela landet på senare år, inte minst
i våra trakter.
ÖVER 300 NYA JÄGARE VARJE ÅR

– Vi utbildar över trehundra nya jägare varje år
och det är glädjande att se att andelen kvinnor
ökar, säger Stig Hellström som är en av föreningens provledare. Föreningen grundades 2008, när
Grästorps Sportskytteklubb, Vara-Rydaortens
JSK och Främmestads JvF slogs samman. Stig har
varit med sedan starten och var under många år
även verksam i Grästorps och Vara-Rydas klubbar.
Förutom att leda examensproven i den egna föreningen har han även hjälpt andra klubbar.

– Tanken var från början att hyra huset, då jag

ville ordna boende för ensamkommande ungdomar som inte hade någonstans att ta vägen. De
kunde ju inte bo på gatan, säger Gunnel som har
ett hjärta av guld.
Men ett köp blev det, och en renovering drog så
sakteliga igång med hjälp av familjen, flera lokala
hantverksföretag och de inflyttade ungdomarna,
som bodde på mellanplanet. Under arbetet föddes
drömmen om ett vandrarhem – huset var ju så
stort, med så mycket plats över.
ÅLDER – INGET HINDER

Efter många år av tågluffande hade Gunnel insett
att boendet är en stor del av reseupplevelsen. Alla
intryck av charmiga vandrarhem och enkla hotell
borde kunna omsättas i en egen rörelse. Och så
blev det, trots att hon redan då hunnit passera
sjuttiofemårsdagen!

COMPAK SPORTING VÄXER

Hagelskytte är en populär tävlingsgren, där Compak Sporting växer snabbast. Det är en form av
lerduveskytte under jaktliknande förhållanden.
När klubben behövde utöka från två till fyra banor
för att kunna arrangera tävlingar ställde Åse Viste
Fonden upp med ett bidrag, som även möjliggjorde
bygget av en 80-meters precisionsbana. Tävlingsverksamheten ligger man lågt med under rådande
förhållanden, men man hoppas kunna dra igång
igen så snart som möjligt.
Föreningen erbjuder också utbildning till jägarexamen, som även avhandlar natur- och viltvårdsfrågor och säkerhet i samband med jakt.
Mycket handlar om att begränsa de skador som
viltet kan ställa till med, såsom trafikolyckor och
skador på skog och grödor. Intresset för jägarexa-

FRIVILLIGT ARBETE

STÅTLIGT RESULTAT

Intresset för ideellt arbete har under många år varit på nedgång i samhället i stort. Detta gäller även
Svegeråsen, men en kärna av intresserade med
engagemang och energi har utvecklat föreningen.
– Jag kan rekommendera alla att hitta en förening att engagera sig i, det är verkligen givande.
Förutom att det är kul fyller det ju även en viktig
social funktion. Särskilda ansträngningar behövs
för att jägarkåren ska fyllas på med kunniga och
hängivna unga jägare. Dels för att utbudet av aktiviteter för ungdomar har ökat, men även på grund
av att de behöver support från sina föräldrar med
transporter och kostnader. På Svegeråsen får de
en chans att träffas och lära sig mer om jakt och
skytte, sammanfattar Christer läget.

Nu tre år senare har de ensamkommande ungdomarna ordnat med jobb och studier och flyttat
vidare. Kvar står en ståtlig vandrarhemsvilla med
en lägenhet per plan, med varsin entré – perfekt
i coronatider.
– Våra gäster är allt från privatpersoner, företag
och föreningar som hyr in sig både dygns- och

Nyfiken på skytte?
Du som vill prova på är välkommen till Måndagsskyttet – en nybörjargrupp under ledning av klubbens instruktörer. Titta in på
svegerasen.se under rubriken Kalender
för att se aktuella datum och tider!

Inredningen i lägenheterna andas 50- och 60-tal.
Stig Hellström, provledare, och Christer Eksvärd, ordförande.
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Från rivningskåk till

elönt vandrarhem

Mitt i Grästorp ligger vandrarhemmet Snickaren som sedan det byggdes 1929 har inhyst
många olika verksamheter – som skomakeri, läsktillverkning och ostlager! 2018 fick Gunnel
Lundmark möjlighet att köpa huset, som efter nära nittio år var ganska fallfärdigt.
veckovis. Beläggningen har varit bra och många
kommer åter, berättar Gunnels barn Pär Lundmark och Kria Lundmark Blomster som hjälper
till att driva vandrarhemmet.

För Gunnel och hennes barn har det varit ett
roligt projekt trots tuffa utmaningar. De tre kompletterar varandra bra – Gunnel tar hand om bokningarna och ekonomin, Pär sköter ”grovjobbet”
och Kria står för närvaron på internet.

MÅNGA VAR TVEKSAMMA

De som känner Gunnel vet att hon alltid varit en
driftig person med många idéer. Men det var nog
många som inte trodde att vandrarhemmet skulle
bli verklighet.
– Till och med banken var tveksam till en början, men man får inte låta sig stoppas. Man måste
se möjligheter och visualisera sin mål, säger Gunnel som är mycket nöjd med sin relation till Åse
Viste Sparbank:
– Jag är så tacksam att det finns en lokal bank
där man alltid är välkommen in och får bra service,
fortsätter hon.

MYCKET NYTT ATT LÄRA

– Vi har alla fått lära oss mycket nytt. Förra julen
var jag på en föreläsning i bankens regi om hur
viktigt det är att synas i digitala medier, det gav
många nyttiga tips som har gett oss fler kunder,
säger Kria (som egentligen heter Kristina).
Men det råder ingen tvekan om att det är den
outtröttliga Gunnel som är den allra mest drivande kraften i gänget:
– Visst kan man bli lite trött på mammas alla
galna idéer ibland, men vi är ju vana så vi brukar
hänga på, säger Kria till sist.

Fr v: Gunnel Lundmark med barnen Pär och Kria.

PS: Gunnel, Pär och Kria fick
kommunens miljöpris för
2020, och belönades åter i januari 2021 för den fina service
de erbjuder. På deras hemsida
och på Facebook hittar du fler
bilder på husets spännande interiörer – googla på Snickaren
Vandrarhem.
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T v Thorbjörn Johansson som nu tar över
Fjärdinge el efter Pelle Andersson t h
– här ute på jobb vid bankhuset i Grästorp.

”DET ÄR VARIATIONEN SOM
GÖR DET SÅ KUL. MAN BLIR
ALDRIG FULLÄRD!”

Fjärdinge el byter ägare
Runtom i kommunen möter man de vita skåpbilarna med Fjärdinge El-logotypen på sidorna. De fyra
elektrikerna är alltid på språng och så fort ett jobb är avklarat hos en kund är det dags att hjälpa nästa.
Företaget ägs sedan 1995 av Per-Olof (allmänt kallad Pelle) Andersson, som

började sin elektrikerbana redan 1969 som lärling hos David Svensson på
Elinstallationer i Tengene, som företaget hette då. När han tog över driften
passade han på att byta namn till Fjärdinge El.
– Det är så mycket roligt problemlösande hela tiden att man aldrig har
tråkigt, säger Pelle och Thorbjörn håller med:
– Det är den stora variationen som gör det så kul. Tekniken går hela tiden
framåt och man blir aldrig fullärd, säger han.
NU TAR THORBJÖRN ÖVER

Thorbjörn Johansson, som nu när Pelle med ålderns rätt tänker ta det lite
lugnare tar över företaget, startade också som lärling i företaget – men det
var nära tre decennier efter Pelle.
– Ett av de första jobben för mig var att koppla el på Sparbanken, och då
kunde jag nog inte ha gissat att jag en dag skulle äga bolaget och bli företagskund i banken, säger han.

uppdrag ute på industrier, på lantgårdar, i villor och lägenheter. Man jobbar
också mycket med energioptimering och det som brukar kallas för ”smarta
hem” kommer starkt. Pelle är otroligt duktig på att installera automatskåp i
spannmålstorkar, som nuförtiden är fulla av avancerad teknik, medan programmering av alla de slag är Thorbjörns specialitet.
TRYGG ÖVERLÄMNING

Företaget har ett gott rykte i trakten, så jobb finns det gott om – och nu är det
alltså dags för Thorbjörn att driva verksamheten vidare.
– Vi har talat om det ganska länge, och det känns både tryggt och roligt att
Thorbjörn ville ta över och fortsätta i samma anda. Det hade
inte känts bra att bara bli uppköpt av någon större aktör,
säger Pelle, som fått flera erbjudanden genom åren. Men
någon heltidspensionering blir det nog inte. Pelle tänker
rycka in när det behövs så länge kroppen hänger med.
NYREKRYTERING PÅ GÅNG

BRED KOMPETENS

Att börja som lärling och bli kvar är en ganska typisk karriärväg på Fjärdinge El, vilket Pelle tolkar som ett bevis på att personalen trivs. Företaget
har genom åren byggt upp en bred kompetens och dagarna fylls med olika

– Vi skulle behöva anställa en elektriker till, så är det någon
som är intresserad eller känner någon lämplig person så är
det bara att höra av sig, säger Thorbjörn till sist och ser fram
emot det nya livet som företagsledare.
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Familjens jurist

– med dig genom hela livet

|

Ny på jobbet 1
Namn: Ebba Sällberg
Arbetar som: Kassa/kundtjänst
Bakgrund: Uppvuxen i Vara och bor i Lidköping,
har läst ekonomiprogrammet på gymnasiet och
har tidigare jobbat i café och livsmedelsbutik.
Fritidsintressen: Tidigare fotbollsspelare som
gillar att baka och gärna
umgås med familj och
vänner – till exempel på
västkustens solvarma
klippor.
Bästa spartips: Se till att ha automatiska överföringar till sparande varje månad direkt när lönen
kommer in!

10 %

rabatt p
juridiska tjä å
nster!
Som ny

Ny på jobbet 2
Namn: Edvin Brogeland
Arbetar som: Kassa/kundtjänst
Bakgrund: Upp-

ckelkund i Ås
e Viste Spar
du 10 % raba
bank har
tt på juridiska
tjänster via
Familjens ju
rist. Boka gä
rna en tid med
Catharina Al
exanderson
på 077177 10 70 elle
r genom att
gå in
på https://w
ww.familjen
sjurist.se/bo
ka/

Vi har nog alla tänkt ta tag i de viktiga frågorna
och styra upp det där med viktiga personliga dokument.
För vad händer egentligen när livet förändras? Känslor och familjesituationer förändras, människor föds och dör – det vet vi ju.

vuxen i Vara. Pluggar
industriell ekonomi
på Chalmers i Göteborg.
Fritidsintressen:
Spelar gitarr, tennis
och padel. Tittar gärna på fotboll, där favoritlaget
är Manchester United.
Bästa spartips: Månadsspara! Det är det bästa
sättet att få en hög riskjusterad avkastning.

Sedan en tid tillbaka samarbetar vi i dessa frågor

HÖG TID FÖR FRAMTIDSFULLMAKT

med Familjens jurist, som är Sveriges största aktör
inom familjejuridik. De hjälper bland annat till med
samboavtal, testamenten, skuldebrev och framtidsfullmakter.
Vilka är det då som behöver mest hjälp inom det
juridiska området? Det är människor i alla åldrar,
menar Catharina Alexanderson som servar Åse Viste
Sparbanks kunder:
– Dagens unga är ganska duktiga på att ta tag i
de svårare frågorna, men behoven finns överallt.
Många tror till exempel att sambolagen ger samma
rättigheter som om man är gifta, vilket inte alls är
fallet. Där borde många tänka till och se över sin
situation innan något händer.

Att ha skrivit en framtidsfullmakt är mycket värdefullt om något inträffar som gör att du tappar din
rättshandlingsförmåga, oavsett om det är av hög
ålder, sjukdom eller olycksfall som ju kan drabba oss
alla när som helst. Finns ingen fullmakt av något
slag kan det bli väldigt komplicerat för anhöriga att
hjälpa till.
– Ett bra tips är att börja med det som vi kallar en
livsbesiktning. Det är en kostnadsfri analys av just din
situation, som ger en överblick av vad du kan behöva
hjälp med. Livsbesiktningen tar ungefär en halvtimma och innebär inga utfästelser att köpa några
tjänster, så den borde alla göra, fortsätter Catharina.
Catharina har jobbat som jurist sedan 2005 och
brinner för yrket som ger henne möjlighet att hjälpa
sina medmänniskor. De flesta onsdagar träffar hon
kunder hos oss på Sparbanken. Att ses öga mot öga
är ofta en fördel i dessa sammanhang, och det brukar
gå att lösa bra även i coronatider, tack vare bankens
stora lokalytor där det blir lätt att hålla säkra avstånd.
Men givetvis går det att ses även digitalt
och på telefon!

TESTAMENTE FÖRENKLAR FÖR EFTERLEVANDE

Två andra mycket viktiga områden att fundera kring
är testamenten och framtidsfullmakter.
– Ett testamente handlar om att få sin röst hörd när
man inte finns längre. Att få bestämma själv över hur
allt ska fördelas, så det inte ska behöva bli uppslitande diskussioner bland de efterlevande. För hur
ska någon veta om inget finns nedskrivet, säger hon.

LÄS MER OM OSS
PÅ FACEBOOK!
Besök vår sida på Facebook ofta, så
missar du inget som händer under året.
Här hittar du tävlingar och smarta tips,
här berättar vi om Åse Viste Fondens
arbete och annat kul och nyttigt som
händer på banken och i vår bygd!
www.facebook.com/
asevistesparbank
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LINDAS DRÖM BLEV
VERKLIGHET

– en egen butik
Utmed en slingrig väg utanför Nossebro möter vi vackra vyer,
röda ladugårdar och blommande vägdiken – och mitt i idyllen
dyker gårdsbutiken Lilla Djupsås Bladwerk upp.

Butiken drivs av Linda Essunger Tallberg, som

många av er säkert känner igen från åren som
rådgivare på Åse Viste Sparbank. Hon bor tillsammans med sin man och två barn på gården som de
också driver. Men för tre år sedan gick hon rakt
in i den berömda väggen och blev sjukskriven för
utbrändhet efter en period med mycket sjukdomar
i familjen, mycket jobb och många måsten.
– Man skulle vara den duktiga flickan som klarade allt och gärna lite till, men till slut sa kroppen
ifrån. Det blev en tuff tid där livet fick pausas ett
tag, berättar Linda.
Eftersom Linda alltid mått bra ute i naturen
sökte hon sig till en ettårig trädgårdsutbildning
på Uddetorps Naturbruksskola, som ett steg i sin
rehabilitering. Hon fick göra praktik på Essunga
Plantskola, där hon stormtrivdes och även fick
anställning när utbildningen var klar. Det var då
och där drömmen om en egen liten gårdsbutik tog
sin början.
Resultatet blev Lilla
Djupsås Bladwerk, där
Linda hemma på gården
har gjort en del av ladugården och dess mjölkrum till en liten blombutik med både säsongsväxter, fröer och snittblommor. Hon startade
verksamheten för drygt
ett år sedan i liten skala, men kundtillströmningen har gjort att hon
har fått bredda utbudet
Dottern Sara hjälper Linda i
butiken då och då.
varje månad sedan dess.

– Den lokala förankringen är viktig – ju kortare
växten eller fröerna fått resa för att komma till
butiken, desto bättre. Det började med några få
växter och efterhand har det blivit betydligt fler
blommor, jord, krukor och även interiörprodukter.
Målet är att ha öppet sju till sju, sju dagar i veckan.
Att ha generösa öppettider sprider ut kundtrycket,
vilket är viktigt i pandemitider. Här ska man kunna handla tryggt i utomhusmiljö. Men ibland kan
även jag behöva en sovmorgon – så om jag inte är
på plats i butiken kan kunderna själva välja ut vad
de vill köpa och swisha betalningen. Det fungerar
bra, fortsätter Linda.
Många kunder uppskattar också att få gå runt i
butiken utan att ha en försäljare hack i häl.
Linda jobbar fortfarande tre dagar i veckan på
Essunga Plantskola – en lösning som passar henne
utmärkt som komplement till lantbruket och butiken. Hon får mycket hjälp av sin syster Annika,
som gillar att trendspana i ämnet och är trädgårdsintresserad sedan många år. Dottern Sara hjälper
också gärna till i butiken – men katten Eriks insatser kanske är lite mer tveksamma.

MASSOR AV IDÉER

– Jag har många idéer som jag hoppas kunna genomföra i framtiden. Jag vill vara med och påverka,
till exempel genom ”Hela Sverige blommar”, ett
samarbetsprojekt som Hushållningssällskapet
har dragit igång för att gynna pollinatörer genom
ökad biologisk mångfald. Vår fina natur ska vi vara
rädda om. Jag hoppas också att pandemin har gett
oss alla en tankeställare, så att vi ser värdena i våra
närområden, handlar mer lokalt och ställer upp för
varandra, säger Linda till sist.

SWISH – SMART OCH ENKELT
FÖR FÖRETAG OCKSÅ!
Du som är företagare – du vet väl att du kan
ta betalt via Swish? Det är en smidig lösning
inte minst för mindre företag, som kanske
tycker att en kortterminal blir för bökigt.
Ett antikvariat, ett litet hobbymuseum – och
som i fallet ovan, en liten gårdsbutik. Hör av
dig till oss på banken, så berättar vi mer om
hur det fungerar!

SER VARNINGSSIGNALERNA

Linda har lärt sig den hårda vägen att man måste
lyssna på sin kropp och att återhämtning är viktig
för att orka. Idag ser hon varningssignalerna i
god tid och planerar in pauser. En tiominuters
middagslur är balsam för själen och ger kroppen
en chans att hänga med. Hon menar att allt har en
mening – utan sjukskrivningen kanske blomsterdrömmen aldrig hade blivit verklighet. Ett starkt
driv och en nyfiken läggning gör också att Linda
inte kan låta bli att blicka framåt.

Sugen på en utflykt till Lilla Djupsås? Börja med
att följa butiken på Facebook och Instagram!
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Husdrömmar med extra allt
– inklusive kvarn och sågverk!
Att köpa hus är för de flesta den största investe-

ringen man gör i livet. Hur ska man då veta vad
man verkligen vill ha? Ska man satsa på att köpa
nyproducerat, ett hus med bara lite småfix – eller
kanske ett hus som behöver en genomgripande
renovering?
Lisa Sjölander Larsson och Erik Liljenberg
letade under drygt ett år efter ett hus att köpa.
Båda visste att de ville bo på landet och att drömmen var ett renoveringsobjekt som de kunde sätta
sin egen prägel på. Det blev många husvisningar
innan de till slut hittade rätt.
Valet föll på ett objekt med rejäla renoveringsbehov: Gullereds såg och kvarn, en historisk plats
strax utanför Trollhättan i Väne Åsaka. En tomt
på 7 000 m2 inklusive sågverk, kraftverk och kvarn
utöver bostadshuset på 160 m2.
KÖPTE BÅDA – FÖR SÄKERHETS SKULL

Egentligen är det två fastigheter, där sågverket
och kvarnen är en separat enhet. Men Erik och
Lisa ville inte att något företag skulle köpa upp
dessa, eftersom de ligger så tätt inpå bostadshuset. Så de köpte båda, förstås!
– Det är ju inte alla som kan skryta med att ha
ett eget kraftverk. Det är en dröm att vara helt
självförsörjande i framtiden, så det är en bra början, säger Erik och berättar att elen de inte använder själva går ut i elnätet och ger inkomster.

Sågen och kvarnen används inte idag, men sågverket var igång såpass sent som för tolv år sedan,
så vem vet vad som väntar. Paret har nu bott i
huset sedan i augusti 2020 och det har gått över
förväntan, tycker båda två:
– I vintras var det lite tufft när vattenpumpen
frös, men det löste sig, säger Lisa med ett leende.
GÖR JOBBET SJÄLVA – MED LITE HJÄLP

De båda är ödmjuka inför renoveringen och har
inte satt upp några deadlines. Planen är att göra
mycket av jobbet själva, med hjälp av bådas föräldrar som gärna ställer upp. Erik, som arbetar med
att bygga ställverk, är duktig inom det tekniska
medan Lisa som jobbar med ekonomi håller koll
på budgeten.
Näst på tur står byte av tak, fönster och fasad.
Drömmen är att återställa husets yttersida som
det var, med vitmålad fasad och gröna fönster
som på det gamla inramade fotot som följde med
i husköpet.
BRA BANKSUPPORT

– Lennart Skott på Sparbanken har hjälpt oss
mycket i samband med det komplicerade köpet,
det var en trygghet att ha någon att bolla med. Vi
kommer säkert att stöta på motgångar, men de
hoppas vi kunna lösa på bästa sätt med gemensamma krafter, säger Erik och Lisa till sist.

Lennart Skott

LENNARTS
BÄSTA HUSKÖPARTIPS

• Kontakta banken tidigt så får ni hjälp att bolla frågor
under resans gång. Hur ska man tänka kring lån, lagfart och
pantbrev, bokalkyler – och se till att skaffa lånelöfte i förväg
så ni är redo när drömhuset dyker upp.
• Läget! Var och hur vill ni bo? Stort eller kompakt, morgoneller kvällssol, centralt eller lantligt? Läs objektsbeskrivningarna noga och gå på många visningar!
• Fundera över trista men viktiga saker som juridiska
dokument och försäkringar som villahemförsäkring, personförsäkringar och livförsäkringar så att familjen kan bo kvar
om någon avlider – läs mer på familjensjurist.se!

Ett foto på huset i forna dagar ingick
i köpet, så Erik och Lisa har bra vägledning tillbaka till ursprungsskicket.
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL OCH FÖRETAG

Kryssa med oss och vinn presentkort!
FINGER- DEN SULAS FUKTIG
MASSAGE

GUTELÄN SYREFRI ORATION

BILTYP

THURMAN

UTSKOTT

VARAORT
HJÄLPER
LEDARE

UNDULAT
SPRÄNGMISSX

5xC

LAG I
MANCHESTER

KORTA
DAGAR

FRÅN
DIJON

NAKEN
LÄNGRE
NED

AMPERETIMME
TÄMJD

MIKRO
SOJA- RENSAR RYSSFLOD
JORDART PRODUKT
SYRE

ÖPPNAS
OFTA PÅ
BAKSIDA

LÄN FÖRR

KUND PÅ
BIBBLAN
UNION

HOJ PÅ
MÅNGEN
PARAT ÖVERLÄPP
GLIPA

OFTA MÖRDARE I
DECKARE

ANLEDNING PÅ TYSKBIL
TILL MIN- LÄSES
RÖJNING? I UMEÅ

SKER I UTSEDD
KLOCK- ETT FASBUTIK LIGT I EKA

ANTILOP
NÄRA
INPÅ

ORUST
NYNÄSHAMNSORT
NAPPBENGT
MUSLJUD

GITARREN SOM
ÄR
FANTOMENS
BÄSTIS

EN SORTS
HÄLSOKOST?

KVÄVE
AGRAR
BARIUM
SNÄPPART

KÄRNBRÄNSLE

J
A
Z
Z

GENOMFÖR
TVÅÅRIGT
PROJEKT
LOCKMAT

BLIR
PAKET

SKÄNK

GRUS

MAJ- FEM I ROM NOSSAN
BRASOR
SKRÄMORD

13 + 5

MERKELPARTI
MED SODA

IDROTT VITAMIN
FRAMFÖR
DATORN

P
L
A
N
I
K
A
N
A
D
A

SEGELBÅT
FRÅN BOHUSLÄN

BIBELDEL
AND- NÄR FÖRHÄMT- ÄLDRAR
NING GÅR ISÄR?

KRONA

SLANGSYSTER
© OMPKRYSS
2021

KORT
NUMMER

VÄGINLEDNING

AMPERE

2
7

NR 65 I
SYSTEMET
LIKNAR 1

NEWTON
FÖDDES BETONAT SLAGIT
LEJONET
FINNS I
ELSA
GRUVA

FILTYP

N
R

OPERASTYCKE

NORDOST

FINT

ÄN
GUILLORIDDARE

MED UP
OM BH
SPANIEN

PINGPONGHASSE
HERRGÅRD
FOSFOR
FYRA
FÖRSTA

HÖJD

VÄTE
HÖRS PÅ
KALAS

HALLAND

THORS
MORAL VASSBÅT
JUSTE

500
ÄLDRE
DAM?

SPEL MED BAKDEL
TÅRT- DET VIKBITAR TIGASTE

KRÄVER
IN SKULD
VARGLÄTE
HETTE
HALVAN

T
E
S
L
A

NISSE
ALROTS
MÖLLER
BILD PÅ
SKÄRM

ÄCKLIGT
SALIVKÄRL

Bland de rätta svaren lottas 10 vinster ut. 1:a pris: Presentkort 900 kr Svensk Handel Grästorp. 2–10:e pris: Honungsburk. Vi vill ha din
lösning senast den 7 juni 2021, adresserad till Åse Viste Sparbank, Box 210, 467 23 Grästorp. Märk kuvertet ”Korsord”. Lycka till!
Namn
Gatuadress
Postnr och ort
Telefon dagtid

