
 

Program 2023 
Välkommen till vår nya 
hembygdsgård! 

 

Här finns fullt med 
aktiviteter att ta del av. 
Vår hembygdsgård fyller 
vi med evenemang av 
olika slag. 

  
I det här programbladet kan du läsa om alla de aktiviteter som Blidö 
sockens hembygdsförening erbjuder sina medlemmar och andra 
intresserade.  

• Lördagsaktiviteter vid Båtsmanstorpet 1 juli – 5 augusti 
• Guidade turer med tunnbrödsbakning i Hembygdsgården 
• Temadagar med tunnbrödsbakning respektive linberedning 
• Nationaldagsfirande 
• Slåtterdag 
• Bygdevandring 
• Studiecirkel 
• Webbinarier 

 
Har du egna idéer om vad som borde ingå i vårt program är du hjärtligt 
välkommen att ta kontakt med styrelsen eller mejla: infobshf@gmail.com” 
_________________________________________________ 

Blidö sockens hembygdsförening  
Bromskärsvägen 5, 760 17 Blidö  
Swish: 123 231 87 07 – Bankgiro: 344-5665 
e-post: infobshf@gmail.com - Internet: 
www.hembygd.se/blido 
Facebook: Blidö sockens hembygdsförening 

Silversmedens hus - Båtsmanstorpet - Fähuset 

mailto:infobshf@gmail.com


Spännande och 
intressanta  
aktiviteter finns vid 
Båtsmanstorpet  

Lördag 1 juli: 11.00 – 14.00. Kryddträdgården 
Birgitta Angeberg-Edlund visar olika växter i trädgårdslandet samt pratar 
om kryddträdgården med läkeväxter, kryddor, tesorter.  

Lördag 8 juli: 11.00 – 14.00. Tova och spinn 
Tova och spinna med ull från Blidös egna får. Ewa Broberg m fl visar hur 
du gör dina egna grytlappar, underlägg, ull-ägg eller något annat mysigt. 
Bertil Karlssons Roslagsfår övervakar det hela.  
Konstnären John Waldolf ställer ut sin träkonst i Silversmedens hus. 

Lördag 15 – 16 juli: 12.00 – 17.00. Blidö konstrunda (nytt) 
Samlingsutställning av Blidökonstnärer vid Oxhalsö. Rolf Nilsson visar 
roddsumpen Beda. Du kan boka en rodd- och/eller segeltur med Beda. 
Järfälla spelmän med vänner och inbjudna underhåller.                                                                                    

Lördag 22 juli: 11 – 14. Bin och honung 
Conny Jansson och Gideon Önnestam berättar om pollinering, arbetet 
med bin o honung. Hur fungerar en bikupa, kom och titta.                                                  

Lördag 29 juli: 11.00 – 14.00. Om sjöfåglar  
Vi arbetar tillsammans med ejderbon, gistgård och använder gamla 
redskap. Kerstin Lind berättar om våra sjöfåglar.    
 

Lördag 5 augusti: 12 – 16. Yngve Bergers dag 
Stipendiater från Yngve Bergers minnesfond ställer ut sina alster.  
Tema: skulptur. Utställningen om Yngve Berger finns också på plats. 



Vi hälsar medlemmar och gäster välkomna 
till Guidade turer, på vår hembygdsgård!  
 

14 april, 17 maj och 15 juni 2023  
 
I guidningen ingår följande: 

• Guidning i Båtsmanstorpet från 1730-talet. Vi berättar om den 
siste båtsmannen August Sjöblom Skog, hans fru och åtta barn. 

• Fähuset som hör till Båtsmanstorpet är unikt och det enda 
bevarade i Roslagen. Utställning med gamla jordbruksredskap. 

• I Silversmedens hus besöker vi Yngve Bergers silversmedja och  
ser hans installation ”Fantasins Farkoster”. 

• I Bagarstugan visar vi hur tunnbrödsbakning går till och du får 
prova på att baka ett bröd. 
 

Vi startar kl 13.15 med en enklare lunch och håller på till kl 16.45.  

Varje gång kan vi ta emot högst 15 deltagare som delas in i 4 grupper  
för guidning.  

Priset är 350 kronor per person och då ingår en enklare lunch samt  
kaffe med dopp.  

Anmälningar görs till infobshf@gmail.com.  

Betalning sker när vi lämnar besked om du får plats eller inte.   
Läs mer om våra guidade turer på föreningens hemsida 
 

Guidade turer kan även göras efter önskemål 

Om ni inte kan delta på de guidade turerna 14 april, 17 maj och 15 juni 
kan större grupper, 10 – 15 personer, boka en egen guidad tur.  
Anmäl er i så fall på infobshf@gmail.com. 

mailto:infobshf@gmail.com
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Välkommen till våra temadagar 2023 
var med och prova på, bli delaktig 
 

Kurser för tunnbrödsbakning för 2 – 3 personer. 
Följande datum: 21 januari, 11 februari, 18 mars, 15 april.  
mellan 9.30 – 12.00, 13.30 – 16.00. 
Läs mer om tider, anmälan, kostnader etc. för tunnbrödsbakning i vår 
Bagarstuga på föreningens hemsida. 

Redan innan tryckning av programmet var nästan alla tider fullbokade.  
Men du kan anmäla dig till en väntelista. 

Anmälan görs via mejl: infobshf@gmail.com 

Vi planerar också att erbjuda kurser i tunnbrödsbakning även i 
september, oktober och november 2023.  
Dagar och tider kommer att beslutas i augusti. 

Du som är erfaren bagare och kan sköta eldning och bakning själv kan 
hyra hela bagarstugan för en dag.  

Läs mer på hemsidan   Anmälan på 
www.hembygd.se/blido  infobshf@gmail.com 
__________________________________________________ 

Temadag om linberedning lördagen den 5 augusti kl. 13.00  
vid Båtsmanstorpet.  
Kom och lär dig mer om linets historia, beredning och hur man gör väv av 
lingarn. Du får själv pröva på att bereda rötat lin genom bråkning, 
skäktning och häckling med hjälp av föreningens gamla redskap. Du 
kommer att få en egen liten lintott att ta hem som minne. Guje och Jan 
Engström berättar och visar hur det går till. Deltagandet är kostnadsfritt 
för medlemmar. Men anmälan till infobshf@gmail.com är nödvändig, det 
finns bara plats för 7-8 deltagare. Anmäl namn, mejladress och 
telefonnummer.” 

mailto:infobshf@gmail.com
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Häng med…  
15 april, lördag kl. 13.00 - Årsmöte 
Plats: Yxlö Bygdegård.   Program: Sten-Åke Rygh, berättar om ”Furusund”. 
Årsmötet med föreningsstämma är endast för medlemmar och nya 
medlemmar. Information om föreningen och programmet 2023. 

--------------- 
2 maj, tisdag, kl. 14.15 - Studiecirkel 
Blidöbygdens historia med fokus på jordbruket. Studiecirkeln pågick  
nov-dec 2022 med nio deltagare. Det finns ett antal personer som inte  
kom med då, så vi genomför därför en ny cirkel med tre möten.  
Anmälan till lars.g.jacobsson@bredband.net eller telefon 070 377 54 11. 
--------------- 
20 maj, lördag, se båttidtabell - Bygdevandringen 
Vandring på Gräskö. Bör genomföras så att deltagarna kan åka med 
turbåten. Återkommer när tiderna är klara i vårtidtabellen. 
--------------- 
6 juni, tisdag kl. 12.00 - Nationaldagsfirandet  
Det har blivit en tradition att fira vår Nationaldag vid Båtsmanstorpet. 
Danslag Aurora kommer att visa sina färdigheter i folkdans. 
--------------- 
19 juli, onsdag, kl. 10.00 – 15.00 - Slåtterdag 
är du inbjuden att deltaga i vår slåtter vid hembygdsgården.  
Välkommen till en rolig arbetsstund tillsammans. Ta med räfsa och 
högaffel om du har det och var med i arbetet. När slåttern och 
hässjningen är avklarade samlar vi ihop oss till en egen medtagen sillunch. 
Vid dåligt väder kan dag och tid ändras. Meddelas via e-post. 
--------------- 
28 oktober, lördag, kl 13.00 - Höstmöte (ändrat datum) 
Blidö sockens hembygdsförening håller höstmötet den 28 oktober 
klockan 13.00 i Sockenstugan vid Blidö kyrka. Program meddelas senare. 

mailto:lars.g.jacobsson@bredband.net


På gång… 
Berättarkvällar och föreläsningar 
Programkommittén har kontakt med några intressanta berättare som vi 
gärna vill ska komma. Men inget konkret i dagsläget, vi återkommer. 

Filmaftnar  
Det finns en del filmer och intervjuer som kan visas i Silversmedens hus 
där det nu finns en projektor o filmduk. Här gäller 12–15 deltagare. 
Vid stort intresse kan vi hyra in oss på Blidö Bio. 

Potatissättning 
Vi gör ett nytt försök i år med förskolebarnen i Oxhalsö efter pandemin. 
Föreningen har under flera år på våren satt potatis med förskolebarnen. 
Intresset har varit stort. Barnen är med och skördar potatisen på hösten, 
även de som flyttat över till Köpmanholmsskolan bjuds in att vara med. 
Potatisen brukar bli till chips på förskolan. 

Silversmide 
Vi arbetar på att få till en ”kurs” eller ”prova på” möjlighet med våra 
silversmeder. Just nu hänger det på avsaknad av verktyg. 

Te-provning 
En uppföljning från den 1 juli - Trädgårdsdagen med Birgitta Angeberg-
Edlund som vägleder till goda tesorter. 
 
Lär dig renovera en jordkällare 
Renovering av jordkällare. Anordnas av Länsstyrelsen där föreningens 
medlemmar kan anmäla sig att deltaga. 
 
Bokcirkel 
Några i styrelsen vill starta en bokcirkel. En tanke är att utse en bok som 
vi vill prata om. Be biblioteket att förse oss med ett antal böcker, så att 
var och en kan läsa i lugn och ro hemma innan vi träffas. 



Webbinarier 
Vi börjar måndagen den 3 april och sedan den 24, kl. 09.00-10.00.  
Bli en ambassadör för föreningen. Tanken är att föreningen behöver 
några som kan berätta om vår förening, våra hus och verksamheter. 

1) Vi börjar med att lära oss tekniken. Vi använder Zoom. 
Du behöver en dator med kamera, platta eller mobil. 

2) Hembygdsgården - en presentation under nära 300 år. 
Från Båtsmanstorpet 1730 till Bagarstugan i början 1800 till 
Silversmedens hus byggd 1912 som nu är vår Hembygddsgård. 

_________________________________________________ 

Städ- o skötseldagar i samråd med våra arbetsgrupper 
Fredagar 21 april, 19 maj och 8 september, kl. 10.00 – 16.00 
Tillsammans ska vi åstadkomma en trädgård att vara stolta över.  
Ta med dina favoritväxter och -buskar. När arbetet är klart samlas vi till 
en kaffestund.  

Våra arbetsgrupper 

1. Programverksamheten 
2. Marknadsföring och 

medlemsvärvning 
3. Släktforskning och Intervjuer 
4. Bygdevandringar 
5. Museum och föremål 
6. Arkivering och dokumentation 

7. Trädgårds- och 
omgivningsskötsel  

8. Båtsmanstorpets skötsel  
in- o utvändigt 

9. Silversmedens hus - föreningens 
hembygdsgård behöver också 
lite omsorg. 

_________________________________________________ 

Hyr hos oss 

 Mötesrum - med projektor, stor duk och Internet. 
 Det finns två övernattningsrum att hyra i Silversmedens hus, 1 tr. 

med tillgång till kök och toalett. 
 Hyr bagarstugan för egen bakning. 

Anmäl ditt intresse till infobshf@gmail.com 

 

mailto:infobshf@gmail.com


VÅRA UTSTÄLLNINGAR 

 
 
 
 

LOPPIS I GARAGET 

BSHF - Programhäfte 2023-03-15 

Välkommen till vårt Loppis under sommaren 2023 

Vi har sporadiskt öppet under sommaren. Se mer på  
vår hemsida eller sociala medier och affischer. 

Du som brinner för Loppis kom och hjälp oss att 
värdera och sälja våra saker. infobshf@gmail.com 

Välkommen att lämna till vårt Loppis, mejla först! 

Våra permanenta utställningar: 
 Den siste båtsmannen och hans familj 
 Äkta barn eller oäkta, Kvinnorna revolterar 
 Bomberna över Blidö 1944, bombsplitter visas 
 Fähuset har en fin utställning med äldre 

jordbruksredskap från Blidöbygden. 
 Yngves konstnärskap i silver, design, böcker,  

musik och fantasins farkoster 
  

Välkommen till vårt Museum under sommaren 2023 

Innan renoveringen var Båtsmanstorpet ett museum, 
nu har vi återskapat museet i Ladan, där vi visar 
föreningens föremål som en utställning. Kom och lär 
mer om hur man arbetade och levde förr i tiden. 

Öppet när vi har aktiviteter vid Båtsmanstorpet. 
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Program 2023

Välkommen till vår nya hembygdsgård!


Här finns fullt med aktiviteter att ta del av. Vår hembygdsgård fyller vi med evenemang av olika slag.

 
I det här programbladet kan du läsa om alla de aktiviteter som Blidö sockens hembygdsförening erbjuder sina medlemmar och andra intresserade. Silversmedens hus - Båtsmanstorpet - Fähuset



· Lördagsaktiviteter vid Båtsmanstorpet 1 juli – 5 augusti

· Guidade turer med tunnbrödsbakning i Hembygdsgården

· Temadagar med tunnbrödsbakning respektive linberedning

· Nationaldagsfirande

· Slåtterdag

· Bygdevandring

· Studiecirkel

· Webbinarier



Har du egna idéer om vad som borde ingå i vårt program är du hjärtligt
välkommen att ta kontakt med styrelsen eller mejla: infobshf@gmail.com”

_________________________________________________

Blidö sockens hembygdsförening 

Bromskärsvägen 5, 760 17 Blidö 
Swish: 123 231 87 07 – Bankgiro: 344-5665

e-post: infobshf@gmail.com - Internet: www.hembygd.se/blido

Facebook: Blidö sockens hembygdsförening

Spännande och intressanta 
aktiviteter finns vid Båtsmanstorpet 

Lördag 1 juli: 11.00 – 14.00. Kryddträdgården
Birgitta Angeberg-Edlund visar olika växter i trädgårdslandet samt pratar om kryddträdgården med läkeväxter, kryddor, tesorter. 

Lördag 8 juli: 11.00 – 14.00. Tova och spinn

Tova och spinna med ull från Blidös egna får. Ewa Broberg m fl visar hur du gör dina egna grytlappar, underlägg, ull-ägg eller något annat mysigt. Bertil Karlssons Roslagsfår övervakar det hela. 
Konstnären John Waldolf ställer ut sin träkonst i Silversmedens hus.

Lördag 15 – 16 juli: 12.00 – 17.00. Blidö konstrunda (nytt)

Samlingsutställning av Blidökonstnärer vid Oxhalsö. Rolf Nilsson visar roddsumpen Beda. Du kan boka en rodd- och/eller segeltur med Beda. Järfälla spelmän med vänner och inbjudna underhåller.                                                                                   

Lördag 22 juli: 11 – 14. Bin och honung
Conny Jansson och Gideon Önnestam berättar om pollinering, arbetet med bin o honung. Hur fungerar en bikupa, kom och titta.                                                 

Lördag 29 juli: 11.00 – 14.00. Om sjöfåglar 
Vi arbetar tillsammans med ejderbon, gistgård och använder gamla redskap. Kerstin Lind berättar om våra sjöfåglar.   

Lördag 5 augusti: 12 – 16. Yngve Bergers dag
Stipendiater från Yngve Bergers minnesfond ställer ut sina alster. 
Tema: skulptur. Utställningen om Yngve Berger finns också på plats.

Vi hälsar medlemmar och gäster välkomna till Guidade turer, på vår hembygdsgård! 



14 april, 17 maj och 15 juni 2023 


I guidningen ingår följande:

· Guidning i Båtsmanstorpet från 1730-talet. Vi berättar om den siste båtsmannen August Sjöblom Skog, hans fru och åtta barn.

· Fähuset som hör till Båtsmanstorpet är unikt och det enda bevarade i Roslagen. Utställning med gamla jordbruksredskap.

· I Silversmedens hus besöker vi Yngve Bergers silversmedja och 
ser hans installation ”Fantasins Farkoster”.

· I Bagarstugan visar vi hur tunnbrödsbakning går till och du får prova på att baka ett bröd.



Vi startar kl 13.15 med en enklare lunch och håller på till kl 16.45. 

Varje gång kan vi ta emot högst 15 deltagare som delas in i 4 grupper 
för guidning. 

Priset är 350 kronor per person och då ingår en enklare lunch samt 
kaffe med dopp. 

Anmälningar görs till infobshf@gmail.com. 

Betalning sker när vi lämnar besked om du får plats eller inte.  
Läs mer om våra guidade turer på föreningens hemsida


Guidade turer kan även göras efter önskemål

Om ni inte kan delta på de guidade turerna 14 april, 17 maj och 15 juni kan större grupper, 10 – 15 personer, boka en egen guidad tur. 
Anmäl er i så fall på infobshf@gmail.com.

Välkommen till våra temadagar 2023
var med och prova på, bli delaktig

Kurser för tunnbrödsbakning för 2 – 3 personer.
Följande datum: 21 januari, 11 februari, 18 mars, 15 april. 
mellan 9.30 – 12.00, 13.30 – 16.00.
Läs mer om tider, anmälan, kostnader etc. för tunnbrödsbakning i vår Bagarstuga på föreningens hemsida.

Redan innan tryckning av programmet var nästan alla tider fullbokade. 
Men du kan anmäla dig till en väntelista.

Anmälan görs via mejl: infobshf@gmail.com

Vi planerar också att erbjuda kurser i tunnbrödsbakning även i september, oktober och november 2023. 
Dagar och tider kommer att beslutas i augusti.

Du som är erfaren bagare och kan sköta eldning och bakning själv kan hyra hela bagarstugan för en dag. 

Läs mer på hemsidan 		Anmälan på
www.hembygd.se/blido		infobshf@gmail.com
__________________________________________________

Temadag om linberedning lördagen den 5 augusti kl. 13.00 
vid Båtsmanstorpet. 

Kom och lär dig mer om linets historia, beredning och hur man gör väv av lingarn. Du får själv pröva på att bereda rötat lin genom bråkning, skäktning och häckling med hjälp av föreningens gamla redskap. Du kommer att få en egen liten lintott att ta hem som minne. Guje och Jan Engström berättar och visar hur det går till. Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar. Men anmälan till infobshf@gmail.com är nödvändig, det finns bara plats för 7-8 deltagare. Anmäl namn, mejladress och telefonnummer.”

Häng med… 

15 april, lördag kl. 13.00 - Årsmöte
Plats: Yxlö Bygdegård.   Program: Sten-Åke Rygh, berättar om ”Furusund”. Årsmötet med föreningsstämma är endast för medlemmar och nya medlemmar. Information om föreningen och programmet 2023.

---------------
2 maj, tisdag, kl. 14.15 - Studiecirkel
Blidöbygdens historia med fokus på jordbruket. Studiecirkeln pågick 
nov-dec 2022 med nio deltagare. Det finns ett antal personer som inte 
kom med då, så vi genomför därför en ny cirkel med tre möten. 
Anmälan till lars.g.jacobsson@bredband.net eller telefon 070 377 54 11.

---------------
20 maj, lördag, se båttidtabell - Bygdevandringen

Vandring på Gräskö. Bör genomföras så att deltagarna kan åka med turbåten. Återkommer när tiderna är klara i vårtidtabellen.

---------------
6 juni, tisdag kl. 12.00 - Nationaldagsfirandet 

Det har blivit en tradition att fira vår Nationaldag vid Båtsmanstorpet. Danslag Aurora kommer att visa sina färdigheter i folkdans.

---------------
19 juli, onsdag, kl. 10.00 – 15.00 - Slåtterdag
är du inbjuden att deltaga i vår slåtter vid hembygdsgården. 
Välkommen till en rolig arbetsstund tillsammans. Ta med räfsa och högaffel om du har det och var med i arbetet. När slåttern och hässjningen är avklarade samlar vi ihop oss till en egen medtagen sillunch. Vid dåligt väder kan dag och tid ändras. Meddelas via e-post.

---------------
28 oktober, lördag, kl 13.00 - Höstmöte (ändrat datum)

Blidö sockens hembygdsförening håller höstmötet den 28 oktober klockan 13.00 i Sockenstugan vid Blidö kyrka. Program meddelas senare.

På gång…

Berättarkvällar och föreläsningar

Programkommittén har kontakt med några intressanta berättare som vi gärna vill ska komma. Men inget konkret i dagsläget, vi återkommer.

Filmaftnar 

Det finns en del filmer och intervjuer som kan visas i Silversmedens hus där det nu finns en projektor o filmduk. Här gäller 12–15 deltagare.
Vid stort intresse kan vi hyra in oss på Blidö Bio.

Potatissättning

Vi gör ett nytt försök i år med förskolebarnen i Oxhalsö efter pandemin. Föreningen har under flera år på våren satt potatis med förskolebarnen. Intresset har varit stort. Barnen är med och skördar potatisen på hösten, även de som flyttat över till Köpmanholmsskolan bjuds in att vara med. Potatisen brukar bli till chips på förskolan.

Silversmide

Vi arbetar på att få till en ”kurs” eller ”prova på” möjlighet med våra silversmeder. Just nu hänger det på avsaknad av verktyg.

Te-provning

En uppföljning från den 1 juli - Trädgårdsdagen med Birgitta Angeberg-Edlund som vägleder till goda tesorter.



Lär dig renovera en jordkällare

Renovering av jordkällare. Anordnas av Länsstyrelsen där föreningens medlemmar kan anmäla sig att deltaga.



Bokcirkel

Några i styrelsen vill starta en bokcirkel. En tanke är att utse en bok som vi vill prata om. Be biblioteket att förse oss med ett antal böcker, så att var och en kan läsa i lugn och ro hemma innan vi träffas.

Webbinarier

Vi börjar måndagen den 3 april och sedan den 24, kl. 09.00-10.00. 
Bli en ambassadör för föreningen. Tanken är att föreningen behöver några som kan berätta om vår förening, våra hus och verksamheter.

1) Vi börjar med att lära oss tekniken. Vi använder Zoom.
Du behöver en dator med kamera, platta eller mobil.

2) Hembygdsgården - en presentation under nära 300 år.
Från Båtsmanstorpet 1730 till Bagarstugan i början 1800 till Silversmedens hus byggd 1912 som nu är vår Hembygddsgård.

_________________________________________________

Städ- o skötseldagar i samråd med våra arbetsgrupper
Fredagar 21 april, 19 maj och 8 september, kl. 10.00 – 16.00

Tillsammans ska vi åstadkomma en trädgård att vara stolta över. 
Ta med dina favoritväxter och -buskar. När arbetet är klart samlas vi till en kaffestund. 



Våra arbetsgrupper 

1. Programverksamheten

2. Marknadsföring och medlemsvärvning

3. Släktforskning och Intervjuer

4. Bygdevandringar

5. Museum och föremål

6. Arkivering och dokumentation

7. Trädgårds- och omgivningsskötsel 

8. Båtsmanstorpets skötsel 
in- o utvändigt

9. Silversmedens hus - föreningens hembygdsgård behöver också lite omsorg.



_________________________________________________

Hyr hos oss

· Mötesrum - med projektor, stor duk och Internet.

· Det finns två övernattningsrum att hyra i Silversmedens hus, 1 tr.
med tillgång till kök och toalett.

· Hyr bagarstugan för egen bakning.

Anmäl ditt intresse till infobshf@gmail.com


VÅRA UTSTÄLLNINGAR

Våra permanenta utställningar:

· Den siste båtsmannen och hans familj

· Äkta barn eller oäkta, Kvinnorna revolterar

· Bomberna över Blidö 1944, bombsplitter visas

· Fähuset har en fin utställning med äldre jordbruksredskap från Blidöbygden.

· Yngves konstnärskap i silver, design, böcker, 
musik och fantasins farkoster

· 







Välkommen till vårt Museum under sommaren 2023

Innan renoveringen var Båtsmanstorpet ett museum, nu har vi återskapat museet i Ladan, där vi visar föreningens föremål som en utställning. Kom och lär mer om hur man arbetade och levde förr i tiden.

Öppet när vi har aktiviteter vid Båtsmanstorpet.



LOPPIS I GARAGETBSHF - Programhäfte 2023-03-15

Välkommen till vårt Loppis under sommaren 2023

Vi har sporadiskt öppet under sommaren. Se mer på 
vår hemsida eller sociala medier och affischer.

Du som brinner för Loppis kom och hjälp oss att värdera och sälja våra saker. infobshf@gmail.com

Välkommen att lämna till vårt Loppis, mejla först!
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