
 

Borgeby fältdagar 27-28 juni 2018 

Enheten för samverkan och utveckling hade en monter i Hortotunneln på Borgeby fältdagar. 
BT och Enheten för samverkan och utveckling hade inför fältdagarna bokat var sin monter i 
Hortotunneln. Dessa var placerade bredvid varandra och i samråd med samverkanslektor 
Malin Hultberg så kom vi fram till att vi betraktade det som en monter och att det är bäst om 
besökaren uppfattar det som en ”SLU i Alnarp monter”. Det kändes som en mycket bra 
lösning och det innebar att vi på ett bättre sätt kunde hjälpas åt, allt för besökarnas bästa. 

I montrarna hade vi huvudfokus på tre områden.  

• att sprida kunskap om intressant forskning genom LTV fakultetens faktablad. 
• att informera om möjligheten att gå med i SLU Alumnnätverket. 
• att visa på att rapporten ”Branschbeskrivning Trädgård – område hortikultur, utemiljö 

och fritidsodling” är uppdaterat och kan laddas ned. 
 

Resultatet av dagarna kan sammanfattas på detta sätt, utdrag från mail som skickades till de 
som var med och bemannade montern: 

Tack alla ni som stod i montern och på så vis spred en positiv bild av SLU. Det var varmt, 
väldigt varmt, men trots detta så  

• serverade vi rabarberdryck till ca 400 besökare (vilket i många fall var en inledning 
på ett samtal) 

• delade vi ut ca 250 faktablad (det om sötpotatis var populärast) 
• värvade vi 21 nya alumner 
• fick 30 besökare vetskap om att Branschbeskrivning Trädgård är uppdaterad  
• 24 besökare lämnade in quizen och var med i vår tävling 
• fick ett trettiotal besökare med sig en sötpotatisplanta hem 
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Vår monter i Hortotunneln på Borgeby fältdagar 27-28 juni

Inför årets Borgeby fältdagar så bokade BT och Enheten för samverkan och utveckling var sin
monter i Hortotunneln. Dessa är placerade bredvid varandra och i samråd så har vi kommit fram
till att vi betraktar det som en monter och att det är bäst om besökaren uppfattar det som en
”SLU i Alnarp monter”. Det känns som en mycket bra lösning och det innebär förhoppningsvis
att vi på ett bättre sätt kan hjälpas åt, allt för besökarnas bästa.

Vi kommer att ha huvudfokus på tre områden.

Det är att sprida kunskap om intressant forskning genom LTV fakultetens faktablad.

Det är att informera om möjligheten att gå med i SLU Alumnnätverket.

Det är att visa på att rapporten ”Branschbeskrivning Trädgård – område hortikultur,
utemiljö och fritidsodling” är uppdaterat och kan laddas ned.

Till vår hjälp för att få kontakt med mässdeltagarna kommer det att finnas följande:

En odlingslåda i anslutning till montern som visar på Framtidens grönsaksdisk
(faktablad 2017:39) samt trendiga krukväxter (faktablad 2017:1).

En quiz som anknyter till odlingslådan. Vinstdragning varje dag kl. 15. Vinsterna är
årets pelargon + krassefrö i SLU-påse.

Rabarberdryck från Grubesholm, som vi kan bjuda på. Drycken är ett strålande
exempel på samarbete mellan SLU och näringslivet. Gun Hagström, numera på SLU
Open Labs, har varit med och utvecklat produkten.

Målsättningar

Syftet med att ha en monter i Hortotunneln på Borgeby är att lyfta fram den verksamhet som
finns vid SLU i Alnarp, främst inom trädgårdsområdet, och att knyta kontakter med nya och
välbekanta besökare. För att sporra oss extra så har vi satt upp följande målsättningar.

LTV fakultetens faktablad – 250 faktablad utdelade under två dagar

Vi värvar 30 nya alumner.

Vi delar ut 120 flyers om Branschbeskrivning Trädgård.

Vi får 60 mässdeltagare att fylla i quizen.

Övrigt material
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LTV fakultetens faktablad – urval till Borgeby fältdagar juni 2018



Introduktion av nya grödor: svensk sötpotatis (2018:4)

Helena Karlén, Emanuel Elgerud, Oskar Hansson, Elisabet Martinsson, Tommy Johansson



Framtidens grönsaksdisk (2017:39)

Fredrik Fernqvist och Sara Spendrup Caroline Göransson 



Tillväxtreglering med hjälp av reducerad fosforgiva - en framkomlig väg för prydnadsväxter i växthus? (2017:14)

Karl-Johan Bergstrand, Siri Caspersen, Bengt Syrén



Integrerad ogräsbekämpning i sådd lök (2017:36)

David Hansson, Anna-Mia Björkholm och Sven-Erik Svensson



Organisk gödsling i krukodlade kulturer (2017:38)

Karl-Johan Bergstrand, Klara Löfkvist



Produktion av ostronskivling på biomassa från anlagd våtmark (2017:27)

Malin Hultberg, Christina Persson



Kvalitet och lagring av frukt (2017:17)

Ibrahim Tahir



Ekologisk odling av trädgårdsblåbär, erfarenhet från försöksodling på Rånna försöksstation (2017:12)

Birgitta Svensson, Siri Caspersen, Håkan Asp



Bladgrönsaker - odling av bekväma smakhöjare (2017:19)

Lars Mogren, Lotta Nordmark



Vinodling i kallare klimat (2017:24)

Lotta Nordmark, Gun Hagström



Hållbara odlingssubstrat med sjukdomshämmande egenskaper för odling av grönsaker och bär i tunnlar och växthus (2017:23)

Sammar Khalil, Birgitta Svensson



Unga vuxna vill ha unika krukväxter som inredningsdetalj (2017:1)

Fredrik Fernqvist, Fanny Malmström och Klara Löfkvist 



Bättre fosforutnyttjande med effektiva löksorter? (2016:8)

Siri Caspersen, Institutionen för biosystem & teknologi, SLU-Alnarp



Vattenrening för ökad hygien vid odling av frilandsgrönsaker och bär (2017:33)

Beatrix Alsanius, Charlotta Löfström



Utnyttja belysningen effektivt (2015:3)

Karl-Johan Bergstrand, Håkan Asp, Hartmut K. Schüssler






Folj SLU pa webben och i sociala medier 
Las mer om SLU Alumn och registrera 
dig i alumnnatverket: slu.se/alumn 


Folj SLU pa Facebook och Linkedin 
face book.com/ slu.sweden/ 
linkedin.com/ school/ slu/ 


Kontakta SLU Alumn 
slualumn@slu.se 


JL 
SLU 


SLU Alumn 







Varfor du som alumn ar viktig 
Som alunm ar du en del av SLU och 
en ambassador for universitetet. Du som 
har last eller forskat har ar viktig eftersom 
du medverkar till att cika omvarldens 
kannedom on1 SLU. 


Dina erfarenheter fran yrkeslivet och den 
utbildning du last bidrar till att vi kan 
utveckla och kvalitetssakra verksamheten 
och sakerstalla att universitetet verkar for 
vetenskap och utbildning for en hallbar 
varld. 


Engagera dig som alumn 
Genom att registrera dig i SLU:s alumn
natverk kan vi halla kontakten med dig. 
Som aktiv alumn kan du: 


• samverka med SLU och andra 
alumner 


• bidra till kunskapsciverfciring 


• bli inbjuden till forelasningar och 
natverksaktiviteter 


• samarbeta med SLU genom_ 
gastforelasningar och massor 


• ta del av senaste nytt fran SLU 


• rekrytera studenter for praktik, 
examensarbete eller jobb. 


SLU Alumn 
Syftet med SLU:s alumnverksamhet ar 
att starka universitets och alumnernas 
samverkan med omvarlden. SLU Alunm 
stcittar alumnforeningar vid SLU och 
ansvarar for alumnnatverket, som mcijlig
gcir universitetets fortsatta kontakt med 
alumnerna. SLU Alumn delar ocksa ut 
priset Axets SLU-alumn. 








Rubrik 30/34 pt 
Berthold Akzidenz Bold


Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi
Kompetenscentrum Företagsledning


Arbetslivets utmaningar  
i staden och på landsbygden


FALFmforum för
arbetslivsforskning


Partnerskap Alnarp


FALF KONFERENS 2017
13-15 JUNI ALNARP


Ny utgåva av Branschbeskrivning Trädgård


Den uppdaterade versionen finns att ladda ned på www.tillvaxttradgard.se


Arbetet med uppdateringen av Branschbeskrivning Trädgård, 2017 års version, 
har samordnats av Tillväxt Trädgård, vid Enheten för samverkan och utveckling 
på SLU Alnarp. Projektstöd från Jordbruksverket och Europeiska fonden för 
landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden, har till stor del 
finansierat arbetet.
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Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 
LTV-fakulteten 
Enheten för samverkan och utveckling, 2017 
ISBN: 978-91-576-9536-9  
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Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 
LTV-fakulteten 
Enheten för samverkan och utveckling, 2017 
ISBN: 978-91-576-9536-9  
 


– kunskap för en hållbar utveckling


Uppdateringen av Branschbeskrivning Trädgård är klar. Branschbeskriv- 
ningen ger en helhetsbild av trädgårdsbranschen och dess betydelse i 


samhället, främst nationellt men även ur internationell synvinkel. 
















Quiz Borgeby fältdagar 2018

1. En forskargrupp vid SLU i Alnarp har undersökt unga vuxnas (20-29 år) attityd till krukväxter. Det visar sig att de vill ha lättskötta, unika växter med högt prydnadsvärde. Inspiration till växter i hemmet får man i första hand av butiker. Men unga vuxna får också inspiration av

1. Släkt och vänner

X. Inredningsmagasin

2. Bloggar

Vilket av ovanstående alternativ inspirerar de unga vuxna mest?



2. Vilken av pelargonerna i odlingslådan är utsedd till årets pelargon år 2018?

1.  Picotee Pink

X. Kronprinsesse Mary

2.  Drottningminne



3. En studie som genomförts vid SLU i Alnarp handlar om ”framtidens grönsaksdisk”. Här redovisas bland annat de drivkrafter som ligger bakom en ökad efterfrågan på grönsaker. Grönsakskonsumtionen har mer än fördubblats under de senaste 25 åren. Hur många kilo färska grönsaker och rotfrukter äter vi i Sverige per person och år?

1.  60 kilo

X. 40 kilo

2.  75 kilo



Utslagsfråga, hur många luktärtsfrö finns det i röret?



Namn:

Mobilnr:



Dina personuppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än detta. Vill du veta mer om hur SLU hanterar personuppgifter, se https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/














Lärarmanual: Odla i klassrummet året om, för utdelning.

En pärm med samtliga LTV faktablad från 2013-

Blädderex av rapporten ” Branschbeskrivning Trädgård – område hortikultur,
utemiljö och fritidsodling”

En pärm med fakta och information om utbildningarna vid SLU.

Krassefrö paketerat som give-away

Gästspel i montern

Gun Hagström, som levererar rabarberdrycken från Grubesholm. kommer att delta i montern från
och till under mässdagarna.

I samband med att Niclas Östlund bemannar montern på torsdag förmiddag, kommer Lisa
Heiberg att delta i montern. Lisa är grundare till innovationsföretaget DiaPure AB, som nu
bygger upp sin produktion på Green Innovation Park. DiaPure® är ett revolutionerande
fosforfilter med användningsområde bl a för enskilda avlopp. Lisa Heiberg är en av 10 företagare
som i maj 2018 tilldelades ÅForsk Entrepreneurial Scholarship under Sveriges
Innovationsriksdag.

I hopp om att det kommer många besökare och att det blir väldigt intressanta dagar! Sist men
inte minst, ett stort TACK för att du ställer upp och är med i montern!

Hälsar Lena Johnson och Malin Hultberg

 

Bifogat material:

Bemanningslista

Förteckning över faktablad som kommer att finnas i montern

Flyer för SLU Alumn

Flyer för Branschbeskrivning Trädgård

Quiz för mässdeltagare

Info om rabarberdrycken från Grubesholm (tidningsartikel från Trelleborgs
Allehanda)

 

 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
Lena Johnson
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Enheten för samverkan och utveckling
Box 53, 230 53 Alnarp



Besöksadress: Sundsvägen 5
Telefon: 040- 41 52 69
lena.johnson@slu.se
www.slu.se 

 

mailto:lena.johnson@slu.se
http://www.slu.se/


Från: Lena Johnson
Till: Kristina Santen; Anders Henrik Herlin; Nicholas Jakobsson; Helena Karlen; Lars Mogren; Charlotte Guillaume; Sven-Erik Svensson; David Hansson; Carl

Jonson; Boel Sandskär; Karl-Johan Bergstrand; Anders TS Nilsson; Malin Hultberg; Gun Hagström; Samverkan och utveckling-alla
Kopia: Rebecca Rikner
Ärende: Stort tack för ert arbete i Hortotunneln
Datum: den 29 juni 2018 08:51:00

Hej!
Tack alla ni som stod i montern och på så vis spred en positiv bild av SLU. Det var varmt, väldigt varmt, men trots detta så

·        serverade vi rabarberdryck till ca 400 besökare (vilket i många fall var en inledning på ett samtal)
·        delade vi ut ca 250 faktablad (det om sötpotatis var populärast)
·        värvade vi 21 nya alumner
·        fick 30 besökare vetskap om att Branschbeskrivning Trädgård är uppdaterad
·        24 besökare lämnade in quizen och var med i vår tävling
·        fick ett trettiotal besökare med sig en sötpotatisplanta hem

 
 

Bra jobbat, men det här var bara siffror, det viktigaste var nog trots allt de meningsfulla möten och nya kontakter som mässdagarna
förhoppningsvis ledde till!
 
Önskar er alla en skön och avkopplande sommar!

Lena och Malin
 
 
Från: Kristina Santen 
Skickat: den 28 juni 2018 16:47
Till: Anders Henrik Herlin <anders.herlin@slu.se>; Nicholas Jakobsson <nicholas.jakobsson@slu.se>; Helena Karlen
<Helena.Karlen@slu.se>; Lars Mogren <lars.mogren@slu.se>; Charlotte Guillaume <charlotte.guillaume@slu.se>; Sven-Erik
Svensson <Sven-Erik.Svensson@slu.se>; Anders TS Nilsson <anders.ts.nilsson@slu.se>; David Hansson <David.Hansson@slu.se>;
Carl Jonson <carl.jonson@slu.se>; Boel Sandskär <Boel.Sandskar@slu.se>; Karl-Johan Bergstrand <Karl-Johan.Bergstrand@slu.se>;
Malin Hultberg <Malin.Hultberg@slu.se>; Gun Hagström <gun.hagstrom@slu.se>; Samverkan och utveckling-alla
<Samverkanochutveckling@slu.se>
Kopia: Rebecca Rikner <rebecca.rikner@slu.se>
Ämne: Stort tack för ert arbete i Hortotunneln
 
Hej Allesammans
 
Stort tack för era fina insatser de här två varma och vackra dagarna på Borgeby.
Extra stort tack till Lena, Malin och Fanny för att ni ordnat allt så professionellt och snyggt.
Tack Rebecka för extra fint stöd från vår nya eventkoordinator.
 
Hälsningar från en stolt medarbetare
/Tintin
 

Från: Lena Johnson 
Skickat: den 26 juni 2018 14:50
Till: Anders Henrik Herlin <anders.herlin@slu.se>; Nicholas Jakobsson <nicholas.jakobsson@slu.se>; Helena Karlen
<Helena.Karlen@slu.se>; Fanny Malmström <Fanny.Malmstrom@slu.se>; Kristin Nilsson <kristin.nilsson@slu.se>; Lars Mogren
<lars.mogren@slu.se>; Charlotte Guillaume <charlotte.guillaume@slu.se>; Göran Nilsson <Goran.K.Nilsson@slu.se>; Fredrik
Jergmo <fredrik.jergmo@slu.se>; Niclas Östlund <Niclas.Ostlund@slu.se>; Sven-Erik Svensson <Sven-Erik.Svensson@slu.se>;
Anders TS Nilsson <anders.ts.nilsson@slu.se>; David Hansson <David.Hansson@slu.se>; Carl Jonson <carl.jonson@slu.se>; Boel
Sandskär <Boel.Sandskar@slu.se>; Karl-Johan Bergstrand <Karl-Johan.Bergstrand@slu.se>; Malin Hultberg
<Malin.Hultberg@slu.se>; Gun Hagström <gun.hagstrom@slu.se>
Kopia: Kristina Santen <kristina.santen@slu.se>; Rebecca Rikner <rebecca.rikner@slu.se>
Ämne: Till dig som deltar i montern i Hortotunneln
 
Hej!
Så är vi då på gång med Borgeby fältdagar!
Malin Hultberg, Fanny Malmström och jag har varit där ute idag och ställt iordning så långt det var möjligt (grönsakerna
är inköpta men ligger i kylen till imorgon). Det var väldigt varmt i tältet idag och det kommer att bli väldigt varmt i
Hortotunneln så därför laddar vi upp med vatten och muggar så att vi kan hålla vätskebalansen under kontroll. Det
finns stora vattentankar på området så vi får hjälpas åt att fylla på pet-flaskorna efterhand som de tar slut.  
 
Det finns en monterpärm i montern. Här finns bland annat rätt svar till quizen men också en ”loggbok”. Tanken är att ni
kan skriva in hur ert pass har varit i samband med att ni avslutar ert arbete i montern. På så sätt samlar vi in
erfarenheter till nästa år. Det kan handla om hur mycket besökare det varit, hur intresserade besökarna varit av SLU
eller något annat. Inget långt, bara några korta meningar om hur just du uppfattat det.
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Det ska bli så roligt att komma igång på ”riktigt” imorgon!
 
Ha det så bra i montern!
 
Hälsningar Lena och Malin

 
 
 



 

LTV fakultetens faktablad – urval till Borgeby fältdagar juni 2018 

 

Introduktion av nya grödor: svensk sötpotatis (2018:4) 

Helena Karlén, Emanuel Elgerud, Oskar Hansson, Elisabet Martinsson, Tommy Johansson 

 

Framtidens grönsaksdisk (2017:39) 

Fredrik Fernqvist och Sara Spendrup Caroline Göransson  

 

Tillväxtreglering med hjälp av reducerad fosforgiva - en framkomlig väg för prydnadsväxter i 
växthus? (2017:14) 

Karl-Johan Bergstrand, Siri Caspersen, Bengt Syrén 

 

Integrerad ogräsbekämpning i sådd lök (2017:36) 

David Hansson, Anna-Mia Björkholm och Sven-Erik Svensson 

 

Organisk gödsling i krukodlade kulturer (2017:38) 

Karl-Johan Bergstrand, Klara Löfkvist 

 

Produktion av ostronskivling på biomassa från anlagd våtmark (2017:27) 

Malin Hultberg, Christina Persson 

 

Kvalitet och lagring av frukt (2017:17) 

Ibrahim Tahir 

 

Ekologisk odling av trädgårdsblåbär, erfarenhet från försöksodling på Rånna försöksstation (2017:12) 

Birgitta Svensson, Siri Caspersen, Håkan Asp 

 

Bladgrönsaker - odling av bekväma smakhöjare (2017:19) 



Lars Mogren, Lotta Nordmark 

 

Vinodling i kallare klimat (2017:24) 

Lotta Nordmark, Gun Hagström 

 

Hållbara odlingssubstrat med sjukdomshämmande egenskaper för odling av grönsaker och bär i 
tunnlar och växthus (2017:23) 

Sammar Khalil, Birgitta Svensson 

 

Unga vuxna vill ha unika krukväxter som inredningsdetalj (2017:1) 

Fredrik Fernqvist, Fanny Malmström och Klara Löfkvist  

 

Bättre fosforutnyttjande med effektiva löksorter? (2016:8) 

Siri Caspersen, Institutionen för biosystem & teknologi, SLU-Alnarp 

 

Vattenrening för ökad hygien vid odling av frilandsgrönsaker och bär (2017:33) 

Beatrix Alsanius, Charlotta Löfström 

 

Utnyttja belysningen effektivt (2015:3) 

Karl-Johan Bergstrand, Håkan Asp, Hartmut K. Schüssler 

 



Folj SLU pa webben och i sociala medier 
Las mer om SLU Alumn och registrera 
dig i alumnnatverket: slu.se/alumn 

Folj SLU pa Facebook och Linkedin 
face book.com/ slu.sweden/ 
linkedin.com/ school/ slu/ 

Kontakta SLU Alumn 
slualumn@slu.se 

JL 
SLU 

SLU Alumn 



Varfor du som alumn ar viktig 
Som alunm ar du en del av SLU och 
en ambassador for universitetet. Du som 
har last eller forskat har ar viktig eftersom 
du medverkar till att cika omvarldens 
kannedom on1 SLU. 

Dina erfarenheter fran yrkeslivet och den 
utbildning du last bidrar till att vi kan 
utveckla och kvalitetssakra verksamheten 
och sakerstalla att universitetet verkar for 
vetenskap och utbildning for en hallbar 
varld. 

Engagera dig som alumn 
Genom att registrera dig i SLU:s alumn
natverk kan vi halla kontakten med dig. 
Som aktiv alumn kan du: 

• samverka med SLU och andra 
alumner 

• bidra till kunskapsciverfciring 

• bli inbjuden till forelasningar och 
natverksaktiviteter 

• samarbeta med SLU genom_ 
gastforelasningar och massor 

• ta del av senaste nytt fran SLU 

• rekrytera studenter for praktik, 
examensarbete eller jobb. 

SLU Alumn 
Syftet med SLU:s alumnverksamhet ar 
att starka universitets och alumnernas 
samverkan med omvarlden. SLU Alunm 
stcittar alumnforeningar vid SLU och 
ansvarar for alumnnatverket, som mcijlig
gcir universitetets fortsatta kontakt med 
alumnerna. SLU Alumn delar ocksa ut 
priset Axets SLU-alumn. 



Rubrik 30/34 pt 
Berthold Akzidenz Bold

Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi
Kompetenscentrum Företagsledning

Arbetslivets utmaningar  
i staden och på landsbygden

FALFmforum för
arbetslivsforskning

Partnerskap Alnarp

FALF KONFERENS 2017
13-15 JUNI ALNARP

Ny utgåva av Branschbeskrivning Trädgård

Den uppdaterade versionen finns att ladda ned på www.tillvaxttradgard.se

Arbetet med uppdateringen av Branschbeskrivning Trädgård, 2017 års version, 
har samordnats av Tillväxt Trädgård, vid Enheten för samverkan och utveckling 
på SLU Alnarp. Projektstöd från Jordbruksverket och Europeiska fonden för 
landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden, har till stor del 
finansierat arbetet.
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Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 
LTV-fakulteten 
Enheten för samverkan och utveckling, 2017 
ISBN: 978-91-576-9536-9  
 

 

 

Branschbeskrivning 
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område hortikultur, utemiljö och fritidsodling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

      
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 
LTV-fakulteten 
Enheten för samverkan och utveckling, 2017 
ISBN: 978-91-576-9536-9  
 

– kunskap för en hållbar utveckling

Uppdateringen av Branschbeskrivning Trädgård är klar. Branschbeskriv- 
ningen ger en helhetsbild av trädgårdsbranschen och dess betydelse i 

samhället, främst nationellt men även ur internationell synvinkel. 



Förnamn Efternamn Bemanning

Bemanning Hortotunneln, SLU Alnarp 
onsdag Lena Johnson ons 9-11
onsdag Malin Hultberg ons 9-11
onsdag Anders Herlin ons 11-13
onsdag Nicholas Jacobsson ons 11-13
onsdag Helena Karlén ons 12-14
onsdag Fanny Malmström ons 13-15
onsdag Kristin Nilsson ons 13-15
onsdag Lars Mogren ons 13-17
onsdag Charlotte Guillaume ons 13-17
onsdag Göran Nilsson ons 15-17
onsdag Fredrik Jergmo ons 15-17
torsdag Niclas Östlund tors 9-11
torsdag Sven-Erik Svensson tors 9-11
torsdag Anders TS Nilsson tors 10-13
torsdag David Hansson tors 10-13
torsdag Carl Jonsson tors 11-13
torsdag Boel Sandskär tors 11-13
torsdag Karl-Johan Bergstrand tors 13-16
torsdag Malin Hultberg tors 13-15
torsdag Fanny Malmström tors 15-17
torsdag Lena Johnson tors 15-17

Gun Hagström
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