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KF § 175
Upprop, kungörande, protokollets justering m m
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa uppropet,
att utse Roland Svangren (S) och Tommy Emterby (KD) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll, samt
att justeringen skall äga rum den 28 december 2021 klockan 13.00.
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KF § 176
VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2022

Dnr 321/21

Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 22 februari 2021 § 3.
Tekniska nämnden beslutade den 20 oktober 2021 § 134 att föreslås fullmäktige
anta ny VA-taxa fr o m den 1 januari 2022. Höjning av brukningsavgiften var
enligt förslaget 7,5 % och beaktade Hallstahammars kommuns långsiktiga behov
tillsammans med ny VA-bolagets behov.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2021 § 221 att återremittera
ärendet för ytterligare beredning.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 november 2021 bland annat att
nuvarande förslag för höjning av brukningsavgift utgår helt från Hallstahammar
kommuns behov för 2022. I samband med genomlysning av brukningsavgiften
uppmärksammades att delar av den föreslagna höjningen (1,9 %) redan kompenserats i 2021-års taxehöjning och att det därför ska beaktas i taxeförslag för
2022. Till 2021 ökade anläggningsavgiften med 10 % och brukningsavgiften med
2,4 %. Dessa avgifter har debiterats under 2021. Kommande förslag för 2022 är
att anläggningsavgiften inte ska höjas utan ligga kvar på 2021 års nivå. En
översyn av anläggningsavgifter kommer i stället att beaktas inför 2023.
Med anledning av ökade kostnader finns behov av att höja brukningsavgifterna
med 5,6 % till år 2022. Behovet uppkommer genom investeringar i nätet och
ökade kostnader. Enligt utredning från Svenskt vatten finns en bedömning om att
taxenivån generellt kommer att behöva fördubblas under de kommande 20 åren,
vilket skulle innebära en årlig höjning om ca 3,53 %.
Under 2022 sker uppstart av ett gemensamt bolag Mälarenergi Vatten AB
(MEVAB) där Hallstahammar, Mälarenergi och Surahammar ingår. I de utredningar som gjorts har det framkommit att det finns ett behov av att förstärka
verksamheten med ytterligare investeringar och personella resurser oavsett om
det kvarstår i kommunens drift eller ej. Då detta avser framtida behov är det inget
som beaktas i detta förslag till höjning av brukningsavgifter, utan det får hanteras
av VA-bolaget i kommande taxeförslag.
För ett normalhushåll (typhus A) med en årlig förbrukning om 150 m3 vatten
innebär det att om brukningsavgiften höjs med 5,6 % ökar kostnaden med 406
kronor inklusive moms per år. För ett flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter med en årlig förbrukning på 2000 m3 ökar kostnaden med 3 069 kronor
inklusive moms (motsvarar 205 kr/lägenhet och år).
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Forts KF § 176
Tekniska nämnden har den 24 november 2021 § 158 beslutat föreslå fullmäktige
anta att VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m den 1 januari 2022. Av
beslutet framgår att det ursprungliga förslaget ändrats så att punkten 5.3 andra
stycket, under § 5 anläggningsavgifter, skall få följande nya lydelse: Avgift enligt
5.1 c) tas för fastighet avsatt att användas för bostad endast intill ett belopp som
motsvarar avgift för max 1 600 m2 tomtyta, i övrigt tas ut endast intill ett belopp
som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d)
och e).
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 december 2021 § 246 där det
framgår att tekniska nämndens förslag ändrades på så sätt att för villafastighet
dvs bostadsfastighet med max fyra lägenheter/bostadsenheter erläggs avgift för
max 1 600 m2 tomtyta.
Anförande hålls av Peter Ristikartano (M) yrkar att avgiften för tomtytan ska utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan
karta som huvudmannen godkänner.
I ett anförande yrkar Marijo Edlund (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Peter Ristikartanos (MP) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 22 februari 2021 § 3 anta VA-taxa för
Hallstahammars kommun fr o m den 1 januari 2022.

_______
Exp till: Reglementspärmen
Tekniska nämnden
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KF § 177
Revisionsrapport ”Uppföljning av tre fördjupande granskningar 20172019” Dnr 300/21
Revisionen har under 2021 genomfört en uppföljande granskning av tre tidigare
granskningar: Upphandlingsverksamhet, 2019, Kontanthantering, 2017 och
Beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare, 2018. Revisionsrapporten
Beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare, 2018 berör socialnämnden.
Revisionen önskar kommunstyrelsens yttrande över rapporten senast den 22
december 2022.
Granskningen fokuserar på vilka åtgärder kommunstyrelsen eller granskad
nämnd beslutar om med anledning av respektive rapport, samt styrelsens eller
nämndens uppföljning och utvärdering av åtgärderna. Utifrån genomförd granskning görs den revisionella bedömningen att kommunstyrelsens och granskade
nämnders arbete med att utveckla verksamheterna ifråga och åtgärda tidigare
konstaterade brister delvis bedrivits på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna
kontrollen delvis varit tillräcklig. Utifrån genomförd granskning rekommenderas
kommunstyrelsen att vidta åtgärder som säkerställer att samtliga kvarstående
rekommendationer åtgärdas.
Ekonomichefen bemöter i skrivelse den 24 november 2021 revisionens iakttagelser och bedömningar.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 december 2021 § 248 där man
bland annat beslutat att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP) och Catarina Pettersson (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att notera rapporten som en anmälan.

_________
Exp till: Revisionen
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KF § 178
Riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv
t o m 31 december 2027 Dnr 380/21
Ekonomichefen anför i skrivelse den 25 november 2021 bland annat att den 28
november 2012 beslutade riskdagen om att komplettera befintlig lagstiftning om
god ekonomisk hushållning med nya möjligheter att utifrån reglerna om balanskravet öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter över tid genom en resultatutjämningsreserv.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013 § 7 om regler för resultatutjämningsfond men dessa har varit i behov av uppdatering samt behov av att slås
ihop med övriga delar av riktlinje för god ekonomisk hushållning.
Under åren har nya mål för god ekonomisk hushållning tagits tillsammans med
mål och budgetdokumentet och har sett lite olika ut genom åren. Riktlinjens syfte
är att titta långsiktigt på kommunens utveckling inte enbart för kommande
budgetperiod. Denna nya riktlinjen tar därför grunden i ett längre perspektiv och
uttalar mål för god ekonomisk hushållning på ett 10-årsperspektiv. Målen är väldigt lika de politiska ekonomiska målen men istället för ett fyra årsperspektiv ett
10-årigt perspektiv. Riktlinjen ersätter inte på något sätt de nuvarande politiska
målen utan kompletterar dessa med sitt längre perspektiv. De politiska med sitt
kortare perspektiv kan därför sättas både hårdare och mjukare jämfört med riktlinjen på kort sikt. Dock får inte de kortsiktiga målen sättas så att de långsiktiga
målen inte kan uppnås. Med riktlinjen följer även uppdaterade regler för hantering av resultatutjämningsreserv. Den reglerar hur avsättning får ske och hur avsättningen får tas i anspråk. Riktlinjen följer lagens beskrivning men pekar på
våra lokala behov.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 december 2021 § 250.
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut den 25 mars 2013 § 7 i tillämpliga delar avseende särskilda
lokala riktlinjer för såväl avsättning som disponering av resultatutjämningsfonder, samt
att anta Riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv
t o m 31 december 2027 enligt en till ärendet hörande bilaga.
_______
Exp till: Reglementspärmen
Ekonomi- och finansenheten
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KF § 179
Svar på motion av Peter Ristikartano (MP) om att rusta upp idrottsytan i
nordöstra Kolbäck Dnr 255/21
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”I nordöstra Kolbäck finns det en
asfaltsyta med högt staket som ser ut som att vara en idrottsyta. Den skulle kunna
bli en någorlunda fungerande idrottsyta med relativt små medel, med ogräsrensning, med lite kallasfalt och kanske med några basketkorgar.
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
-Rustar upp idrottsytan söder om Valentingatan 13 i Kolbäck.”
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 28 oktober 2021 att man
tillsammans med tekniska förvaltningen under 2021 bland annat sammanställt
alla motions- och idrottsytor som ingår i tekniska förvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningens skötselprogram. Detta för att få en bättre överblick. Den yta
som motionären hänvisar till är inte en yta som politiskt beslutat om ska vara en
idrottsyta och följaktligen inte heller ingår i underhållsplanerna som en sådan.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser heller inte att denna yta ska bli upptagen i
nuvarande skötsel- och underhållsplaner som en idrottsyta att förvalta och underhålla.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 24 november 2021 § 115 att motionen
ska avslås med hänvisning till att ytan inte är någon idrottsyta som kommunen i
dag förvaltar och underhåller och den kommer inte att tas upp som en idrottsyta
inom nämndens ansvarsområde.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 december 2021 § 257.
I ett anförande yrkar Jenny Hödefors (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anföranden hålls av Peter Ristikartano (MP) och Marijo Edlund (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att ytan inte är någon idrottsyta som kommunen i dag förvaltar och underhåller och den kommer inte att tas upp som en
idrottsyta inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

_______
Exp till: Peter Ristikartano
Kultur- och fritidsnämnden
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KF § 180
Reglemente för kommunstyrelsen fr o m den 1 januari 2022

Dnr 370/21

Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 23 april 2018 §
73 och den 25 maj 2020 § 51.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 128 bland annat att fastställa ny ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2022 samt uppdrog till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att föreslå anpassningar i styrelsens/nämndernas reglementen utifrån den nya ansvarsfördelningen.
Förslag till nytt reglemente har tagits fram för kommunstyrelsen utifrån fullmäktiges beslut om ny ansvarsfördelning mellan nämnderna ovan.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 december 2021 § 261.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sina beslut d en 23 april 2018 § 73 och den 25 maj 2020
§ 51 anta nytt reglemente för kommunstyrelsen enligt en till ärendet hörande
bilaga, samt
att ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden framgår av fullmäktiges beslut den 25 oktober 2021 § 128.

_______
Exp till: Reglementspärmen
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KF § 181
Reglemente för tekniska nämnden fr o m den 1 januari 2022

Dnr 372/21

Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 18 februari
2019 § 3 och den 25 maj 2020 § 51.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 128 bland annat att fastställa ny ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2022 samt uppdrog till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att föreslå
anpassningar i styrelsens/nämndernas reglementen utifrån den nya ansvarsfördelningen.
Förslag till nytt reglemente har tagits fram för tekniska nämnden utifrån fullmäktiges beslut om ny ansvarsfördelning mellan nämnderna ovan.
Tekniska nämnden föreslår den 24 november 2021 § 159 att fullmäktige ska
anta nytt reglemente och att ansvarfördelningen mellan nämnderna framgår av
fullmäktiges beslut den 25 oktober 2021 § 128.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 december 2021 § 262.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sina beslut den 18 februari 2019 § 3 och den 25 maj 2020
§ 51 anta nytt reglemente för tekniska nämnden enligt en till ärendet hörande
bilaga, samt
att ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden framgår av fullmäktiges beslut den 25 oktober 2021 § 128.

_____
Exp till:

Justerandes signatur

Reglementspärmen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

Sida

()

KF § 182
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2022
Dnr 369/21
Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 23 april 2018 §
76 och den 25 maj 2020 § 51.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 128 bland annat att fastställa ny ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2022 samt uppdrog till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att föreslå anpassningar i styrelsens/nämndernas reglementen utifrån den nya ansvarsfördelningen.
Förslag till nytt reglemente har tagits fram för kultur- och fritidsnämnden utifrån
fullmäktiges beslut om ny ansvarsfördelning mellan nämnderna ovan.
Kultur-och fritidsnämnden föreslår den 24 november 2021 § 126 att fullmäktige
ska anta nytt reglemente och att ansvarfördelningen mellan nämnderna framgår
av fullmäktiges beslut den 25 oktober 2021 § 128.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 december 2021 § 263.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sina beslut den 23 april 2018 § 76 och den 25 maj 2020 §
51 anta nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt en till ärendet
hörande bilaga, samt
att ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden framgår av fullmäktiges beslut den 25 oktober 2021 § 128.

__________
Exp till: Reglementspärmen
Kultur- och fritidsnämnden
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KF § 183
Svar på interpellation av Peter Ristikartano (MP) angående kommunens
klimatplan Dnr 382/21
Peter Ristikartano (MP) anför i en interpellation ”Hallstahammar påbörjade ett
arbete med en klimatplan under förra mandatperiod. Vad händer i framtagningen
av planen och när kan planen tänkas vara klar för beslut?”
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska besvaras vid dagens
sammanträde,
Kommunstyrelsens ordförande anför i sitt svar ”Under förra mandatperioden påbörjades arbetet med en klimatanpassningsplan och en plan för minskad påverkan. Klimatanpassningsplanen antogs 2018 och arbetet med minskad påverkan
stannade upp. 2017 anordnade vi en klimatworkshop för politiker och tjänstepersoner där vi bjöd in Pär Holmgren att föreläsa om risker som kommer med ett
förändrat klimat. Workshopen ledde till att vi valde att fokusera på transporter
och konsumtion. Inom den tillsatta styrgruppen fördes diskussioner och man var
inte överens om åtgärdernas inriktning och skickade tillbaka planen för omarbetning. I styrgruppen ingick arbetsutskotten från KS, TN och BMN. Planavdelningen förändrades och flyttade till KS och blev samhällsbyggnadsenheten.
Under tiden hade arbetet med Grönstrukturplan och VA-plan påbörjats och prioriterats. För att komma vidare med klimatplan för minskad påverkan så behöver
nulägesanalysen uppdateras, bakgrund justeras med hänsyn till utveckling på
klimatområdet. De åtgärder som tagits fram behöver anpassas för att passa de
önskemål som styrgruppen hade 2018 och det läge som råder idag 2021. En
möjlig väg att gå är att baka in klimatplanen i energiplanen som revideras. Det
kommer att förskjuta revideringen av energiplanen och den kommer inte att vara
klar innan mandatperioden är slut. Det finns inte lagstöd för en kommun att ha en
klimatplan, men det finns lagstöd för att en kommun ska ha en gällande energiplan. Den andra vägen är att uppdatera klimatplanen via de arbeten som görs på
strategisk nivå idag med hållbarhetsprogram och översiktsplan. Klimatplanen
kommer då att vara färdig för antagande tidigast andra halvan av 2023. Jag förordar att arbetet med klimatplanen får återupptas efter valet 2022 och att vi i
under våren 2022 fokuserar på att få färdigt grönstrukturplanen samt påbörjar
arbetet med revidering av energiplanen.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) och Peter Ristikartano (MP).
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KF § 184
Fyllnadsval av ledamot tillika 2:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden t o m den 31 december 2022 Dnr 54/21
Mariette Sjölund (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot tillika 2:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Mariette Sjölund (S) från uppdraget som ledamot tillika 2:e vice
ordförande i bygg- och miljönämnden, samt
att valet som ledamot tillika 2:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden t o m
den 31 december 2022 efter Mariette Sjölund (S) tas upp på fullmäktiges nästa
sammanträde.

__________
Exp till: Bygg- och miljönämnden
Mariette Sjölund
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
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KF § 185
Anmälan av motion av Reijo Tarkka (V) gällande bevarande av ortens
kulturarv, samt ekonomiska medel till kommunstyrelsens förfogande
Dnr 390/21
Reijo Tarkka (V) anför i motion den 14 december2021. ”Hallstahammars kommuns historia är värd att uppmärksammas. I dessa, de snabba klippens och aktiespekulationens tidevarv, är människans möda och arbete för att skapa ett bra liv
värt att uppmärksammas mera. Det vi har i dag, och ibland tar för givet, är resultat av de många människornas ansträngningar och uppoffringar. Mycket av det
som skapats slits ut, förgås, eller ersätts av nya, bättre fungerande saker. Men
visst blir kvar. Det som överlevt tidens tand behöver skyddas och bevaras för att
vi skall förstå hur allt kommit till. Hallstahammar har sin egen skapelseberättelse.
Den innehåller uppoffringar, vardagens slit, nya tekniska framsteg, kunskapsutveckling, gemensamt ansvarstagande och kampen för rätt till utbildning och välfärd.
Ett lysande exempel på hur djärva planer, teknik, yrkeskunskap och hårt arbete
länkas samman är Strömsholm Kanal med tillhörande byggnader. Andra
minnesmärken - för att nämna några - som var för sig berättar Hallstahammars
moderna historia är Folkets Hus och Park, Trollebo idrottsplats, Trångfors kraftstation, den s.k. bågbron, badhuset och pråmdragaren Rex som länge trafikerat
kanalen. Annat som försvunnit är herrgården, som nu står på Vallby fritidsmuseum i Västerås, Kvar finns resterna av herrgårdsparken och trädgårdsmästarbostaden som tyvärr tillåtits förfalla och brinna.
Flera generationer Hallstabor har funderat över hur det skall gå med bågbron som
rostar allt mer. Ska den hålla? Hamnar den i vattnet? Vem är ansvarig?
Badhuset tas om hand efter ekonomisk förmåga men kan inte heller tillåtas förstöras. Resterna av Folkets Park står inför en möjlig omvandling till bostadsområde och försvinner därmed som historisk plats om inget görs för att vi skall
minnas platsens betydelse. Kanalen lever vidare mycket tack vare statliga och
kommunala bidrag. Ekonomiska anslag har också ställts i utsikt för att renovera
och underhålla bogserbåten Rex som ägs av Hallstahammars kommun. Enligt
oroväckande besked kan båtens existens vara i fara och de ekonomiska bidragen i
så fall dras in.
Det kan i vissa fall vara så att ansvaret för olika objekt ligger hos flera huvudmän
och/eller ägare. Allt riskerar att falla mellan stolarna. Någon måste ta ansvaret.
Vänsterpartiet föreslår därför att
-ansvaret för bevarande av ortens kulturarv i enlighet med vad som anförs i
motionen läggs under kommunstyrelsen.”
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2021-12-16
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()

Forts KF § 185
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att
motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
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KF § 186
Anmälan av motion av Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M)
om uppförande av cykelgarage för pendlare i anslutning till Kolbäcks
station Dnr 394/21
Många vill pendla till och från Hallstahammars kommun. Vi har goda kommunikationer till närliggande kommuner. Från Kolbäck kan du åka i många väderstreck till Köping, Hallstahammar, Västerås, Eskilstuna och vidare runt om i länet
och landet.
För att underlätta pendling skulle det behövas bättre, säkrare och tryggare cykelparkering i form av exvis ett cykelgarage. Ta cykeln hemifrån, ställ den i ett
varmt garage med högre säkerhet, ta tåget eller bussen vidare och se sedan fram
emot att komma tillbaka till din torra, ostulna cykel.
Bättre cykelparkeringar behövs på flera ställen i kommunen men från Moderaternas sida anser vi att ett cykelgarage i anslutning till Kolbäcks station skulle kunna
vara lämpligt att börja med. Plats i cykelgaraget skulle kunna fås antingen genom
en avgift eller genom en köpt kollektivtrafikbiljett.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på
Att lämplig förvaltning får i uppdrag att undersöka möjligheterna att uppföra ett
varmgarage för cykelpendlare i anslutning till Kolbäcks station
Att Hallstahammars kommun tar kontakt med kollektivtrafikförvaltningen för att
hitta möjlighet till betalning tillsammans med köp av färdbevis.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att
motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP) och Jenny Landernäs (M).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
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KF § 187
Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Rolf Hahre (S) avslutar sammanträdet med att
på presidiets vägnar tacka alla, förtroendevalda, tjänstemän, sekreteraren och närradion för deras insatser under året. Därefter önskar han samtliga en God Jul och
Gott Nytt År och välkomnar alla tillbaka efter helgerna till det kommande arbetet
år 2022.
Förste vice ordförande Sigge Synnergård (L) framför ett tack från hela kommunfullmäktige till ordföranden för hans insatser under året och önskar honom en
God Jul och Gott Nytt År.
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