
Bästa T 4-Vänner
Detta är andra försöket att ge Er information om vår verksamhet samt att sända ut 
kallelser till olika möten och evenemang i denna form. Peter Alf och jag har varit 
på ett möte med representanter för övriga av trängens kamratföreningar och träng
klubben, jag kommer att berätta mer om detta längre fram i denna skrift. Det som 
framkom vid detta möte var bl.a. hur viktigt det är att hålla kontakten med medlem
marna. Samtliga föreningar har någon form av skrift, mer eller mindre avancerad. 
Hemsida diskuterade vi också och där måste vi i T 4 kamratförening bli mycket bättre 
på att sköta vår hemsida. Jag kan konstatera att vi har ett mycket bra deltagande på 
våra möten – ett av de bästa av samtliga berörda föreningar vilket Peter och jag tyckte 
var roligt. Men vi kan bli ännu bättre då det finns gott om utrymme vid våra möten.

Vi har årsmötet framför oss den 4 mars och vi hoppas det blir ett stort deltagande 
som vanligt.

Vidare skall vi göra en vår/försommarutfärd den 22 maj. Båda dessa kallelser finns 
längre fram i denna skrift. Jag har även sänt med våra stadgar och har medlemma
rna några synpunkter på dessa kommer det att behandlas i styrelsen och vidare på 
årsmötet. Dagordningen inför årsmötet finns även med i denna kallelse.

Arbetsutskottet (AU) som handlägger förenings löpande verksamhet kan Ni alltid 
vända Er till då det gäller frågor om vår förening och AU är: ordförande, vice ord
förande, sekreterare och kassör.

Kontakten med vår förening kan ske på olika sätt och vår officiella adress är via 
mig: T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm, Breanäs 3041, 280 63 Sibbhult.
  Telefon: 044-490 61, gunnar.segerholm@tele2.se

Då det gäller kamerala frågor, medlemskap och adressändringar skall Ni ta 
kontakt med vår kassör Arne Huléen som är ansvarig för vårt medlemsregister.
  T 4 Kamratförening, c/o Arne Huléen, Pål Tuas väg 6, 281 33 Hässleholm.
  Telefon: 0451-496 44, arne.huleen@telia.com 

Önskar Ni ta kontakt med vår ordförande:
  Nils Olof Johansson, Brohuset 357, 260 70 Ljungbyhed.
  Telefon: 0435-44 14 27, brajoh@telia.com

Vår vice ordförande och ansvarig för museet:
  Peter Alf, Fredentorpsgatan 11, 281 47 Hässleholm
  Telefon: 0451-849 12, fam.alf@telia.com

Gunnar Segerholm, sekreterare



2

Kassören har ordet
Jag får först och främst tacka för förtroendet att ha blivit vald till T 4 Kamrat
förenings nye kassör. Arbetet som kassör är i och för sig ingen större nyhet för mig 
eftersom jag varit föreningens revisor under ett stort antal år.

Ingen har väl kunnat undvika att lägga märke till att den ekonomiska utveck
lingen under det gångna året varit mindre gynnsam. Detta har naturligtvis även 
påverkat oss. 

Aktiernas värde har kanske inte ändrats så mycket och det saknar som alla vet 
praktisk betydelse när det gäller långsiktiga placeringar. Däremot har aktieutdel
ningen sjunkit betydligt på grund av rådande konjunkturläge.

Ovanstående medför att vi måste iakttaga en viss återhållsamhet med utgifterna.
Ur besparingsfonden har vi investerat ungefär 80.000 kronor i nya aktier. 
Ekonomin håller sig i stort sett enligt plan.

Jag vill passa på tillfället att påminna om att
årsavgiften för medlemskap är 50 kr.
Skulle du vilja vara ständig medlem är kostnaden 500 kr.
Avgifterna sätts in på vårt bankgiro 402-8825.
Hälsningar

Arne Huléen, kassör

Kamratföreningens utfärd den 22 maj 2010
Utfärden lördagen den 22 maj är under planering. Peter Alf är reseplaner
are och resan kommer att gå i Skåne där vi kommer att besöka slagfälten 
vid Landskrona och Lund. Vi kommer även att äta gott på något värdshus 
och som vanligt umgås och ha det trevligt.

Resan kommer att starta kl. 08.00 från Grönängsplan. Hemkomsten 
beräknas ske cirka 17.00–18.00.

Kostnaden blir 100 kr/person. 

Anmälan sker genom att sätta in avgiften på vårt    
Bankgiro nr: 402-8825 samt ange namn och den 22 maj.
Anmälan kan även ske vid årsmöte då Ni betalar direkt till kassören.
Efter årsmötet kan Ni även anmäla Er direkt till sekreteraren se sid 1.
Sista anmälningsdag är den 22 april.

Gunnar Segerholm, sekreterare
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Reserapport Linköping
fredag 23 oktober – lördag 24 oktober
I arla morgonstund gjorde vi uppsittning i minibussen med kurs mot 
Linköping. På vägen blev det både fika och upphämtning av medresenär 
innan ankomsten till Linköping vid lunchtid. Där hade vi tur – dels spikade 
vi gamla garnisonen I 4/A 1/T 1 och dels träffade vi direkt på några kam
rater som visade sig vara medansvariga för arrangemanget. Lunch avåts på 
det gamla området och därefter blev det besök vid garnisonsmuseet med 
kvalificerad guidning. Alltid intressant att se hur olika f.d. garnisoner har 
bevarat arvet efter sina regementen. Kasernetablissemanget byggdes för två 
infanteriregementen alltså dubbelt så stort som exempelvis f.d. I 11kasern
erna eller f.d. P 6kasernerna. Gamla T 1området ligger några hundra 
meter närmare staden. T 1 lades ner som regemente 1985 och en trängbatal
jon etablerades på I 4/A 1området fram till 1997 då tyvärr strecket drogs 
och den militära verksamheten vid detta etablissemang avvecklades. I dag 
är stor del av den ”kriminella verksamheten” koncentrerad till det gamla 
garnisonsområdet. SKL, polismyndigheter och andra rättsinstanser m.m. 
Alltså ett område som myllrar av verksamhet. 

Eftermiddagen fortsatte sedan med guidad vandring runt T 1 f.d. om
råde där många av oss har minnen, inte minst från TrängKAS som var 
lokaliserad till T 1området fram till i början på 1980talet. Vi kände igen 
oss, mycket är bevarat men mycket har förändrats genom förtätning med 
bostäder. Kanslihus och kaser nernas yttre har bibehållits men omvandlats 
till bostäder.

På kvällen var det en välarrangerad mässmiddag i glada kamraters lag i 
den gamla lägermässen på Malmen. På Malmen har den 
militära verksamheten både överlevt och utvecklats 

trots att flygflottiljen lades ner för många år sedan.
Lördagen inleddes med en mycket intressant 

guidning genom Linköpings cent rala delar och 
därefter blev det gemensam lunch som avs
lutning. Det var många f.d. T 4 som vi återsåg 
under dessa dagar och det är nu vår tur att 
arrangera ett motsvarande möte i Hässleholm 
under oktober 2010. 

N O Johansson
Ordförande
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Samordningsgrupp för
Trängtruppernas kamratföreningar
För några år sedan kom frågan upp om vi inom trängens kamratföreningar inte 
borde ha någon form av samverkan. Det beslutades att vi skulle träffas i Skövde på 
dåvarande T 2 som var vår enda kvarvarande utbildningsplats för trängen. Vi var 
några som träffades i Skövde och det bildades en grupp och vi utsåg Nils Smith 
som vår sammankallande. Det var bra att träffas i Skövde då vi fick mycket bra 
support av regementet. Det var många frågor som vi diskuterade. En av de mer 
konkreta saker som vi genomförde var att ta fram en gemensam tidning ”Trän
garen”. De som arbetade mycket med denna skrift var infochefen på T 2 Eva Nils
son och Ulf Floberg från T 2 Kamratförening. Tidningen blev mycket bra men då 
försvaret skulle spara pengar lades tidningen ner efter bara några år.

Samordningsgruppen har arbetat fram Trängträffar som startade hösten 2008 
i Skövde och 2009 var träffen i Linköping. Träffen 2010 sker i Hässleholm och T 4 
kamratförening är värdar för denna träff som skall ske 22–23 oktober.

T 4 KF AU har redan börjat planeringen för Trängträffen i Hässleholm. En ny 
CDskiva med Trängens marscher håller också på att spelas in i Skövde.

Nils Smith som är ordförande för Garnisonsmuseets vänner är sammanhållande 
för detta arbete och de som genomför inspelningen är Skaraborgs Hemvärns
musikkår. Musikkåren är mycket proffsig och har bl.a. deltagit på Ystads Tattoo. 
T 4 KF har redan förhandstecknat sig för ett antal exemplar. 

Trängregementet ger även ett visst ekonomiskt stöd som vi i gruppen fördelar 
mellan föreningarna. Senaste träffen med gruppen skedde i Stockholm för att kam
raterna från T 3 KF skulle ha lättare att komma till mötet. För oss andra var det 
inte så stor skillnad i restid. På bilden ser ni gruppen samlad i Stockholm.

Från vänster: Roland Pekkari, sekr. T 1 KF; Peter Alf, v. ordf. T 4 KF; Leif Engström, kassör Trängklubben; Tore 
Månsson, ordf. T 1 KF; Sven Eric Andersson, ordf. f.d. T 2 och Trängregementets KF; Nils Smith, ordf. Garnisonsmuseets 
vänner och Leif Östberg, ordf. T 3 KF. Bakom kameran Gunnar Segerholm, sekr. T 4 KF.
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Höstmötet 2009
Höstmötet var en trevlig samvaro – detta trots att vi fick söka oss till en ny plats. 
Restaurangen ”T 4 Matsal” hade gått i konkurs och den nya arrendatorn var inte 
klar att ta emot oss. 

Platsen som vi valde var inte helt obekant för oss. Björksäter ställde verkligen 
upp på ett mycket bra sätt, maten var mycket god och lokalerna mycket bra för vårt 
möte.

Bo Jönsson höll ett bra föredrag om det ”nya hemvärnet” och vi fick en inblick i 
hur det är tänkt att fungera nu och i framtiden. Vi som lyssnade förstod nog inte 
hur allt detta nya skall kunna fungera men så har det nog alltid varit att den äldre 
generationen förundras över alla nymodigheter. Bo är bataljonschef för denna nya 
”insatsbataljonen” och bataljonen har mycket högre krav på sig än det gamla hem
värnet, personalen är betydligt yngre med fullt modern utrustning och större krav 
på övning och utbildning.

Vi var närmare 80 deltagare under mötet som var en trevlig kamratlig samvaro 
där gamla historier blev som nya och nog är de flesta av oss grå i håret men sinnet 
är ungt.

Vi hoppas att fler deltagare har möjlighet att komma till nästa möte som är 
årsmötet. 

När vi talar med andra kamratföreningar förundras de över det stora antalet 
deltagare på våra möten.

Gunnar Segerholm
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Hässleholms museum
Så har museet genomfört ytterligare en säsong. Antalet besökare ökar för vart år 
varefter museet blir mera känt. Förutom svenska besökare söker sig framför allt 
danskar, tyskar och holländare dit. Samlingarna utökas efterhand. Det senaste till
skottet på den militära delen är den enda körriggen som funnits i svenska armén. En 
körrigg används för att utbilda förare för en viss typ av forson och detta anskaffades 
för Brobandvagn 971 och som tillhört f.d. Östtyska armén. Givetvis finns även en 
komplett brobandvagn i samlingarna.

Att hålla föremålen i ordning kräver mycket arbete men lyckligtvis har vi lyckats 
rekrytera ett 10tal yngre personer som hjälper till. De träffas varje onsdagskväll och 
ängnar sig främst åt att skruva med fordonen. Genom BG Perssons försorg får de 
även teknisk utbildning på den här materielen.

Museet svarar även för Möllerödsdagarna – en träff för innehavare av militära 
veteranfordon och grupper som i tidstypiska uniformer återskapar historia – i regel 
andra världskriget. I somras genomfördes detta evenemang för femte gången och 
man kan konsta tera att intresset växer för varje år. Från en blygsam start med ett 15
tal deltagande fordon, deltog i år ett hundratal. 2010 äger förevisningen rum den 28 
augusti. Plats är Möllerödsfältet och alla är välkomna. 

Hässleholms museum är inte bara ett militärt museum. Hässleholms frivilliga 
brandkårs museiförening håller på att iordningställa lokaler för sin omfattande 
samling brandmateriel men redan nu kan t.ex. Hässleholms första brandbil, en Adler 
från 1920 beses.

Västra Göinge hembygdsförening har sin samling av hästdragna fordon i museet 
där tre vagnar som tillhört Hovdala slott har en framträdande plats.

Ett projekt som väcker stort uppseende är den modelljärnväg som Hässleholms 
modelljärnvägsförening håller på att bygga och som kommer att visa Hässleholm på 
1960talet. Den kommer sannolikt att bli den största i sitt slag i landet, ca 250 kvm, 
då allt är klart (om nu en modelljärnväg någonsin blir klar?). Den invigdes i decem
ber vilket sammanföll med 150årsjubileet av det första tågets ankomst till Hässle
holm (1 december 1869 kl. 16.42).

Något som gläder är att många som gjort 
sin militärtjänst i Hässleholm och som 
firar jubileum väljer att besöka museet. Un
der förra året var det t.ex. 1959 års BSI och 
en plutonchefsskola främmande sjukvård
are. Det är alltid trevligt att höra om 
flydda tider och de anekdoter som utgör en 
naturlig del av dessa besök. Välkomna till 
museet!

Peter Alf
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Blir det andra bullar?
Den tredje oktober avslutades en epok i arméns historia. För sista gången bakade 
Arméns fältbageri.

Avslutningen skedde på Hässleholms museum. Det var ganska naturligt med 
hänsyn till att utbildning skedde bl.a. på T 4 och att det sista bageriet i huvudsak 
varit bemannat med personal från regementet.

De sista fältbagerierna utgick ur krigsorganisationen i början på 90talet. 
Därefter behölls ett bageri som en del av försvarets uppvisningsgrupper där det 
varit ett populärt inslag i de förevisningar som dessa genomfört inte bara inom 
landets gränser utan även utomlands.

Fältbagerierna var dimensionerade för att kunna baka bröd för en fördelning 
d.v.s. cirka 15.000 man. Givetvis var det matbröd som bakades men i uppvisnings
sammanhang var det wienerbröd som gällde. Vid finalen på museets gård bakades 
ungefär 6.500 wienerbröd till en stor publik som, trots ihållande regn, troget vän
tade på sin tur. Detta visar den popularitet som bageriet har haft och det kan väl 
tyckas något kortsiktigt av Försvarsmakten att låta det gå i graven.

Men sista ordet kanske inte är sagt. Hässleholms museum har begärt att få överta 
bageriet och bageriets chef SvenErik Schröder och hans mannar har förklarat 
sig villiga att fortsätta baka om tillfälle ges. När detta skrivs har något beslut om 
överföring till museet inte fattats men vi hoppas att det kommer att kunna bevaras. 
Rörliga fältbagerier har nämligen funnits i armén i cirka 110 år så något som min
ner om denna epok borde bevaras

Peter Alf
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Trängens marscher m.m. på CD
I december 1978 gjordes en inspelning av Trängens marscher på en LPskiva. 
Initiativtagare var dåvarande överstelöjtnanten Arne Peterson vid Skånska 
träng regementet. Inspelningen gjordes av Malmö FBURK musikkår under 
ledning av Roger Lindberg.

Samordningsgruppen för Trängens kamratföreningar har diskuterat 
möjligheten att kopiera skivan och ge ut den som CDskiva, vilket skulle 
vara möjligt med hänsyn till upphovsrätt m.m., men kommit fram till att 
en nyinspelning vore ett bättre alternativ. Då skulle man på en och samma 
skiva kunna få med inte bara de gamla förbandsmarscherna utan också an
nan musik med anknytning till trängen och dess verksamhet. Till trängens 
förband har ju under årens lopp knutits ett antal honnörsmarscher m.m. Del 
av trängtruppernas krigsorganisation – etapprege mentena – införlivades i 
de tre milounderhållsregementena, som fick egna marscher och i arkiven har 
vi funnit lite annat av intresse för både gamla och unga trängare. Skivan har 
f.n. arbetsnamnet ”Trängens marscher och lite till”. Tyvärr är en del av det 
gamla notmaterialet svårt att hitta i arkiven. Det ska finnas men har försvun
nit i hanteringen.

Garnisonsmusei Vänner i Skövde har ställt sig som garant för skivan 
och för skot terar kostnaderna för inspelning och produktion. Hemvärnets 
musikkår i Skara borg, under ledning av Peter Svensson, har kontrakterats 
och spelar in musi ken och musikkåren är redan i hårdträning. Musikkåren 
är sedan 2001 godkänd att utföra högvaktsmusik och vaktparad i Stockholm 
och deltog sommaren som gick i Militärtattoot i Ystad.

Inspelningen sker i Skövde ett par helger i mars 2010. Skivan fördelas till 
kamratföreningarna och Trängklubben omkring den 1 juni, där den kan kö
pas för cirka 100 kronor. Skivan kommer att beledsagas av en 16sidig book
let, som innehåller Trängens historia och musik i korthet, något om skivans 
tillblivelse, en presentation av Hemvärnets Musikkår i Skaraborg och 
fyllig presentation av musik och kompositörer.

Marscher är ju trevlig och medryckande musik 
och marschmusik med noterad eller nedtecknad 

historia blir ju dessutom intressant, spännande och 
lite nostalgisk och vi i samordningsgruppen är övertyg
ade om att vi gör en trängkulturhistorisk gärning genom 
att ta fram skivan. Så, tag redan nu kontakt med Din 
kamratföre ning eller Trängklubben och beställ den. Jag 
tror inte att Du kommer att bli besviken.

Nils Smith
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STADGAR
för

Kungl Skånska trängregementets Kamratförening

Fastställda 1935-09-01
Reviderade 1969-03-23, 1979-05-05, 1989-09-02, 1991-06-20, 1995-05-18,

1996-06-01, 1997-05-31 samt 2006-03-02.

§ 1
Föreningens ändamål är att utgöra en länk mellan förutvarande såväl anställda som värnp
liktiga vilka tillhört T 4 samt vårda T 4 traditioner och befordra ett gott kamratskap.

§ 2
Föreningens medlemmar är hedersledamöter, ständiga medlemmar och årligt betalande 
medlemmar.

Hedersledamot utses av årsmötet på förslag av styrelsen.
För att bli medlem erfordras att ha varit anställd eller såsom värnpliktig ha tjänst gjort vid 

T 4. Styrelsen kan medge medlemskap i övriga fall.
Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 3
Avgifters storlek för löpande år och avgift för ständigt medlemskap bestäms av årsmötet på 
styrelsens förslag.

Avgiften inbetalas till kassören.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av ordföranden och en styrelse av högst 15 personer 
samt två revisorer jämte suppleanter. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer och 
ett verkställande utskott. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

§ 5
Verkställande utskottet åligger att med ledning av de direktiv, som styrelsen eller förenin
gen givit, årligen utarbeta plan för verksamheten, som fastställs av styrel sen. Verkställande 
utskottet sammanträder på kallelse av ordföranden. Verkställande utskottet äger att vid 
behov adjungera andra personer.

§ 6
Föreningens arbets och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Förening ens räken
skaper skall avslutade lämnas av kassören till föreningens revisorer senast den 1 februari. 
Revisorerna skall vid årsmötet lämna revisionsberättelse.

§ 7
Under året skall minst två möten avhållas varav ett skall vara årsmöte, ett möte skall ske 
under våren och ett under hösten enligt styrelsens bestämmande. Kallelse till mötena skall 
ske senast en månad före respektive möte.
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Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma :
1 Val av mötesfunktionärer.
2 Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt 
 vara rösträknare.
3 Styrelsens berättelse över föregående versamhetsår.
4 Redovisning av föreningens ekonomi.
4 Beslut angående ansvarsfrihet.
5 Bestämmande av årsavgift.
6 Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till föreningen.
7 Frågor, som av enskild medlem väckts på sätt som dessa stadgar föreskriver.
8 Val enligt § 9.

§ 8
Extra möte hålls, då styrelsen finner erfoderligt, varvid kallelse sker enligt ovan.

§ 9
Vid årsmötet skall väljas ordförande för ett år och halva styrelsen och en revisor med supp
leant för en mandattid av två år.

Röstberättigad är hedersledamot, ständig medlem och årligt betalande medlem vilken 
erlagt årsavgiften före den 1 april innevarande år.

§ 10
Beslut fattas med enkel röstövervikt med den inskränkning, som framgår av §§ 14 och 15.

Omröstning sker öppet, om årsmötet ej annat beslutar. Vid lika röstetal gäller den me
ningen ordföranden biträder, utom vid val, där lottning skall ske.

§ 11
Enskild föreningsmedlem, som önskar få ärende av större vikt prövat vid årsmötet, skall 
minst två veckor före mötet lämna skriftligt förslag till styrelsen, som framlägger det för 
mötet jämte eget yttrande. Enklare ärenden kan anmälas intill en dag före årsmötet.

§ 12
T 4 Kamratförenings styrelse har att utse två ledamöter till nämnden för  T 4 museum.

§ 13
T 4 Kamratförenings styrelse har att utse ledamöter som skall handha Lindgrenska fonden.

§ 14
Beslut om kamratföreningens upplösning skall för att vara giltigt på det sätt som i § 15 
föreskrivs ha fattats vid två med minst två månaders mellanrum på varandra följande 
möten.

§ 15
Beslut om ändring av dessa stadgar fordrar godkännande av 2/3 majoritet av de röstande.
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Årsmöte 2010-03-04
Vi börjar årsmötet på sedvanligt sätt med en liten ceremoni samt parentation över 
under året avlidna kamrater.

Föredragningslista för årsmötet torsdagen den 4 mars  på Björksäter.

§ 1 T 4 KF ordförande öppnar mötet.

§ 2 Val av mötesfunktionärer.

§ 3 Val av två mötesdeltagare att jämte ordf justera dagens protokoll samt 
 att tjänstgöra som rösträknare.

§ 4 Mötets utlysning och kallelse.

§ 5 Dagordning.

§ 6 Årsberättelse över verksamhetsår.

§ 7 Redovisning av föreningens ekonomi.

§ 8 Revisionsberättelse.

§ 9 Beslut angående ansvarsfrihet.

§ 10 Bestämmande av årsavgift och arvoden.

§ 11 Hänskjutna frågor.

§ 12 Av styrelsen påkallade frågor.

§ 13 Av enskild medlem påkallad fråga. 

§ 14 Val av:
 Ordförande  för ett år
 Styrelseledamöter  för två år
 Revisor  för två år
 Revisor suppleant  för två år

 Val av valberedningen för ett år

§ 15 Övriga frågor.

§ 16 Mötets avslutning.



Returadress:
T 4 Kamratförening
c/o Gunnar Segerholm
Breanäs 3041
280 63 Sibbhult

B

ÅRSMÖTE 2010
Årsmötet äger rum torsdagen den 4 mars i Restaurang Björksäter.

Kl. 17.30–18.00 Styrelsemöte. OBS! (Gäller endast styrelsemedlemmar och 
 valberedningen).
 Samling och förfriskningar för övriga mötesdeltagare.

Kl. 18.0018.30 Årsmötesförhandlingar (dagordning och 2009 års berättelse 
 på bordet).
 Frågor som enskild medlem påkallar sänds skriftligen till
 sekreteraren senast den 22 februari.

Kl. 18.30–19.30 Föredrag och information.

Kl. 19.30–ca 22.00 Gemensam måltid.

För vår planering är det viktigt att Ni anmäler Er senast den 26 februari.

Kostnad för måltiden är 100 kr/person.

Måltiden kommer att bestå av varmrätt, vin , öl och vatten samt kaffe.

Anmälan sker genom att sätta in avgiften på T 4 Kamratförenings 

Bankgiro nr: 4028825. OBS! Skriv namn tydligt!

eller tag kontakt med:

Kassören Arne Huléen, tfn: 0451496 44. arne.huleen@telia.com 

Sekreterare  Gunnar Segerholm, tfn: 044490 61. gunnar.segerholm@tele2.se 

I dessa fall sker betalning vid mötet.

Frågor som enskild medlem påkallar sänds till sekreteraren 

senast den 22 februari 2010.

T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm, Breanäs 3041, 280 63 Sibbhult.

Välkomna!
Gunnar Segerholm

Sekreterare


