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Demokratiska partier och deras 
ledare ska klara balansgången mel-
lan att dels driva sin politik och dels 
också ha förmågan att regera och 
kompromissa. 

Ekonomin basen
Ekonomin är basfrågan i ett sam-
arbete. Den måste fungera. I den 
frågan har Danderydscentern och 
Danderyds moderater i stort samma 
värderingar. 

Vi har en striktare bedömning 
framför allt när det gäller de admi-
nistrativa kostnaderna.  Där vi har 
en mer sparsam inställning. Inom 
det området har vi misslyckats i 
samarbetet. 

Bra service för dig       
Som Danderydsbo vill du ha en bra 
service. Du vill kunna lita på att 

barnen har det bra på förskolan och 
i skolan. Du vill kunna lita på att 
mamma och pappa eller morfar och 
mormor har det bra i äldreomsor-
gen. Men vi är övertygade om att 
du samtidigt förväntar dig att vi ska 
handskas med dina surt förvärvade 
pengar på ett klokt sätt. 

När mandatperioden går ut i höst 
har vi levererat snabbare resultat i 
majoritet än vad vi kunnat göra i 
opposition. Detta till gagn för våra 
väljare men också för övriga Dan-
derydsbor.

Om vi får ditt förtroende
Om du ger oss förnyat förtroende i 
2014 års val vet du att vi har för-
mågan att ta ansvar och styra i en 
majoritet, att vi har förmågan att 
hålla ihop en majoritet och leverera 
resultat. 

Om du ger oss förnyat förtro-
ende i 2014 års val vet du att vi har 

stor erfarenhet av att driva en fast 
men konstruktiv oppositionspo-
litik, att vi företräder våra väljare 
med integritet och oräddhet, att vi 
noga granskar vad majoriteten gör.

Oförändrat engagemang
Om du ger oss förnyat förtroende i 
2014 års val kommer vi att fortsätta 
kämpa för Danderyds natur- och 
kulturvärden.

Vi kommer att fortsätta priori-
tera kärnverksamheterna förskola, 
skola och äldreomsorg. 

Vi kommer att fortsätta föra en 
ekonomiskt ansvarsfull politik. Det 
innebär att vi aldrig glömmer att 
det är dina pengar vi handskas med. 

Det kommer vi att göra med 
oförändrat engagemang oavsett om 
vi är i majoritet eller opposition.

Rak och konsekvent linje
Danderydscentern har tagit ansvar, hållit ihop i en majoritet och le-
vererat resultat men har också stor erfarenhet av att driva konstruk-
tiv oppositionspolitik skriver kommunalrådet Siv Sahlström (C)

Siv Sahlström, Kommunalråd, Ord-
förande Danderydscentern

Danderydscentern
orädd i opposition - stark i majoritet

Kommunalvalet är viktigt

Det gäller din vardag -

det som ligger dig nära



Danderyd är fantastiskt! Var 
kan man knappt en mil från en 
europeisk storstads centrum få se 
ett rådjur med två kid utanför sov-
rumsfönstret eller en tidig vinter-
morgon möta en räv på väg hem 
till grytet med ett nyfångat byte? 
Eller vår nyinfl yttade HERR BÄ-
VER? Jag tror det här betyder en 
del för oss stressade storstadsmän-
niskor. Att det fi nns någonting an-
nat än bara betong och asfalt som 
ger vardagen ett mervärde. 

Tillgången till natur på ”arm-
längds avstånd” är en förmån vi 
Danderydsbor har, liksom vår 
kommuns karaktär av grön träd-
gårdsstad. Därför är jag glad att 
större delen av Rinkebyskogen 
gjorts till naturreservat, något Dan-
derydscentern strävat efter under 
lång tid. Och en betongifi ering av 

en omistlig del av Rösjökilen, som 
vissa möjligen närt en förhoppning 
om, är inte längre möjlig. 

Inför framtiden har möjligheter 
till rekreation, motion och natur-
upplevelser bevarats. Inte minst 
för att våra barn och barnbarn inte 
ska se skogen som något skräm-
mande och tillhåll för knytt eller 
annat otyg. Och kanske till och 
med lära sig att skogen, som min 
far uttryckte det är ”fattigmans trö-
ja”, att väcka gamla kunskaper till 
liv till nytta och nöje. 

Men det gröna är inte en oänd-
lig resurs och det vi har i dag mås-
te vårdas och bevaras. Här har vi 
både ansvar och möjligheter. Att 
till exempel ansluta sig till den 
kommande insamlingen av matav-
fall är ett litet, men inte obetydligt, 
strå till stacken.

Jörgen Elfving, bor i Enebyberg 
och är kandidat till kommunfull-
mäktige. Han är f.d. offi cer, övers-
telöjtnant, numer egen företagare 
med uppdrag för bland annat för-
svarshögskolan och myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. 
Dessutom skribent och översät-
tare. Behärskar ryska, tyska och 
engelska. 

Jörgen har av Svenskt militär-
historiskt bibliotek fått förtroendet 
att skriva om den ryska försvars-
makten. Boken kom helt nyligen ut 
av trycket. Den heter ”Putin rustar 
Ryssland Den ryska björnen vak-
nar till liv.”

I förordet skriver Jörgen Elf-
ving ”Denna bok har tillkommit 
under viss tidspress och parallellt 
med andra arbetsuppgifter varför 
ett tack är på sin plats till de i min 
omgivning som tvingats stå ut med 
en stressad, lätt förvirrad och ir-
riterad make och kollega. Något 
som till och med mina katter un-
derstundom försökt hindra genom 
att lägga sig på skrivbordet för att 
tilldra sig uppmärksamheten.” I de 
”andra arbetsuppgifterna” ingår att 
vara Danderydscenterns valledare, 
lämplig uppgift för en strateg. 

Jörgen Elfvings fritidsintressen
är djur och natur, vilket framgår av
hans egna ord i artikeln intill.

Ingen betongifi ering 
av omistlig Rösjökil De fl esta av Danderydscenterns 

förtroendevalda är fritidspoliti-
ker. De åtar sig uppdrag för att 
de är engagerade och vill göra 
en insats för vårt gemensamma 
bästa, för vårt Danderyd. 
   Jörgen Elfving är ett bra ex-
empel på detta. Nedan berättar 
vi något om denne hårt arbetan-
de och mycket upptagne person, 
som åtagit sig uppdrag i kom-
munen och dessutom är Dan-
derydscenterns valledare, ett 
lämpligt uppdrag för en strateg. 
Kanske kan det inspirera dig. 

Kanske kan han 
inspirera dig

Jörgen Elfving (C) kopplar av i sin trädgård, vilket katten Vilgot uppskattar
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En välskött närmiljö, minskad 
genomfartstrafi k i kommunen och 
en bevarad Rinkebyskog. Det vill 
jag arbeta för om jag väljs in i 
kommunfullmäktige.

Närmiljön i kommunen kan bli 
mycket bättre. Men då krävs skärpt 
underhåll och skötsel av fastighe-
ter, vägar, skolgårdar, lekplatser 
och grönytor. På promenad hemma 
i Enebyberg ser jag stora möjlighe-
ter till förbättringar. 

Skolgårdar ska inte förvandlas 
till leråkrar varje höst och vår. Ny-
planterade växter och träd ska inte 
dö för att de inte vattnas. Rabatter 
ska inte förfalla för att ingen bryr 
sig om dem. Vägstandarden i bo-
stadsområdena ska inte vara så låg 
som den är i dag. 

Saknas det pengar? Jag tror inte 
det. De fl esta brister kan man sä-

Mats Ostelius (C) är kandidat till kommunfullmäktige. Han är ny medlem i 
Danderydscentern och en av dem som står för förnyelsen på Danderydscen-
terns fullmäktigelista. Han bor i Enebyberg med fru och två barn, 10 och 12 
år gamla. Han är jägmästare och journalist, arbetar som skogsreporter på tid-
ningen Land. Intressen: umgås med familj och vänner, vistas i naturen, jakt och 
idrott. Favoritplats: sommarstugan i Bohusläns skärgård.

kert göra något åt genom bättre 
styrning och uppföljning av kom-
munens entreprenörer. Och att 
bristande underhåll kan bli dyrt i 
längden håller nog de fl esta med 
om, liksom att en välskött närmiljö 
ger ökad trivsel.

Möjligheter till rekreation och 
motion samt mindre trafi k är också 
viktiga trivselfaktorer. Tack vare 
Danderydscentern läggs det mesta 
av Rinkebyskogen nu i reservat, 
vilket skyddar den mot exploate-
ring. Målet är göra hela skogen till 
reservat och jag vill vara med och 
bidra till att målet uppfylls.

Danderydscentern vill också 
minska genomfartstrafi ken i kom-
munen. I Enebyberg, för att ta ett 
exempel, vill vi styra trafi ken från 
Enebybergsvägen till E 18. Det vill 
jag arbeta för.

Välskött närmiljö och 
minskad genomfartstrafi k
Det vill Mats Ostelius (C) engagera sig för

Danderydscentern är Dande-
ryds näst största parti. I kommu-
nalvalet 2010 ökade Danderyds-
centern ytterligare från 16,8 % till 
20,8 %. Det var bästa resultatet för 
C i kommunalvalet i Stockholms 
län. Det gav också Danderydscen-
tern plats 13 bland Sveriges 290 
kommuner. 

Valresultatet innebar att Dan-
derydscentern fi ck tre nya mandat 
och därmed tio platser av 45 i Dan-
deryds kommunfullmäktige. 

Moderaterna förlorade sin ma-
joritet i såväl fullmäktige som 
nämnderna 2010. Det öppnade 
för en historisk uppgörelse mellan 
Danderydcentern och Danderyds 
moderater. Samarbetet har medfört 
en vitalisering av det politiska ar-
betet i Danderyd.

 Kom med oss och engagera 
dig i vårt lokala arbete för Dande-
ryds natur- och kulturmiljöer, för 
en förstklassig skola och en stabil 
ekonomi. Hör av dig! 

Danderydscentern 
fi ck 21 % av rösterna 
i kommunalvalet 
2010. Det gav oss 
plats 13 bland Sveri-
ges 290 kommuner.

Visste du att
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Det grönstreckade området är naturreservat. Det röd-
streckade området är undantaget. Det ljusgröna områ-
det som är kommunens ligger utanför reservatet.

Det rödmarkerade området är kommunens 
mark. Det gula området ägs av Svenska Kyr-
kan, det gröna av Sveaskog, det ljusblå av 
Djursholms AB, det blå är privatfastigheter, det 
grå är Svenska kraftnäts.

Markägare i Rinkebyskogen Reservatets utbredning

Efter mycket lång och outtröttlig 
kamp för att rädda Rinkebyskogen 
kan Danderydscentern nu leverera 
resultat. Kommunfullmäktiges 
majoritet har beslutat att 237 hek-
tar, drygt två tredjedelar av skogen, 
mark som kommunen äger ska bli 
naturreservat. Vi säkrar med det ett 
stort skogsområde för oss som bor 
här nu och för kommande genera-
tioner våra barn.

Varför naturreservat?
Naturreservat får bildas för att 
skydda ett områdes naturvärden el-
ler tillgodose mark för friluftslivet. 
Naturreservat är ett långsiktigt och 
starkt skydd. Det har legal status. 
Uttrycket ”friluftsområde” är inte 
defi nierat i lagstiftningen och ger 
inte någon som helst garanti för att 
området inte kommer att bebyggas. 

Omfattande byggplaner                         
Det har funnits omfattande planer 
på att bygga i Rinkebyskogen. På 

ett 129 hektar stort område skulle  
2 500 bostäder och 2 500 arbets-
platser byggas runt en tunnel-
banestation. Det innebar att lika 
många människor som då bodde i 
Djursholm, 7 000 - 8 000, skulle 
bo i den nya stadsdelen.

Spår eller väg under jord 
Hela Mörbyskogens höghusom-
råde omfattar mindre än 1 000 lä-
genheter. Ett motsvarande höghus-
område i Rinkebyskogen skulle bli 
2,5 gånger så stort eller högt enbart 
för det utlovade antalet bostäder. 
Utöver det kontor och industrier 
för 2 500 anställda. Till det kom 
nya vägar och stora parkeringsy-
tor. Sedan tidigare fanns också hos 
länsstyrelsen en markreserv för 
en väg rätt igenom skogen, Rö-
sjöleden. En förbindelse genom 
skogen, spår eller väg, måste nu 
genom reservatsbestämmelserna 
dras under jord.

Varför inte hela skogen?
Sveaskog ville ha 50 mkr för sin 
mark. De räknar in ett förvänt-
ningsvärde, det vill säga mark för 
exploatering. Detta trots att det 
i dag inte är möjligt att bygga på 
området. Det fi nns inte någon de-
taljplan som tillåter det. Kyrkan 
gav inget besked. De inväntade 
resultatet av Sveaskogs förhand-
ling med kommunen. 2004 erbjöd 
Sveaskog och kyrkan oss att köpa 
marken för 5-6 mkr. Det tyckte det 
dåvarande kommunalrådet (M) var 
för dyrt.

Kostnader betalda
Naturvårdsverket bekostade en av 
dem utsedd person att förhandla 
med Sveaskog för kommunens 
räkning. Kommunen har fått OK 
på ett bidrag om 350 000 kronor. 
Vi kan även få ersättning med max 
11 miljoner kronor för att vi gör 
naturreservat av marken. 

Hård kamp räddar Rinkebyskogen
Naturreservat enda säkra legala skyddet mot exploatering

SOLLENTUNA

KOMMUN
ENEBYBERG

©
0 500

meter
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Både 2013 och 2014 har Sve-
riges kommuner och landsting 
(SKL) rankat Danderyd som Sve-
riges bäst skolkommun. Som ord-
förande i barn- och utbildnings-
nämnden är jag naturligtvis särskilt 
glad över detta. 

Skolan har alltid varit ett prio-
riterat område för Danderyds-
centern, och det är givetvis ingen 
slump att vi nu två år i rad har ran-
kats som Sveriges bästa skolkom-
mun. 

Vi har under mandatperioden 
arbetat medvetet för att stärka de 
goda förutsättningar Danderyd har. 
Det har bland annat inneburit: 

1. Goda ekonomiska förutsätt-
ningar, genom en väl tilltagen 
skolpeng. I Danderyd har skol-
pengen prioriterats under mandat-
perioden och vi har höjt den kraf-
tigt, betydligt mer än tidigare. 

2. Rekrytering av kompetenta 
lärare. Danderyd ligger i topp vad 
gäller andelen behöriga lärare av 
de kommuner som ligger i länets 
centrala delar, vilket visar att vi 
har lyckats väl med att rekrytera 
kompetenta lärare. Vi har också 
utnyttjat möjligheterna till karri-
ärtjänster staten gett och nivån på 
vår skolpeng har gett möjligheter 
att höja lärarlönerna.

3. Fokus på skolans kärnupp-
drag. Vi stödjer skolornas fokus 
på kunskapsuppdraget. Vi har för-
ädlat kommunens kvalitetsarbete 
genom att ta reda på hur våra för-
skolor och skolor jobbar med kun-
skapsuppdraget i stället för att bara 
lita på enkla nyckeltal. 

4. Satsning på skolutveckling. 
I Danderyd ska lärare och skolor 
ha möjlighet att utveckla nya pe-
dagogiska idéer. Därför anslår vi 
varje år medel skolorna kan söka 
till projekt för att utveckla under-
visningen. Danderydscentern står 
för ett utvecklande skolklimat med 
blicken riktad framåt.

5. Betoning av läsförmåga. Läs-
förmågan är avgörande för elever-

nas möjlighet till skolframgång. Vi 
följer noga elevernas läsförmåga 
redan från åk 1, för att vid behov 
kunna sätta in tidiga åtgärder. Både 
skolinspektionen och kommunens 
revisorer har konstaterat att i Dan-
deryd får elever i behov av särskilt 
stöd det stöd de har rätt till. 

6. Uppmuntran för verksamhe-
ter som presterar bra. Den årliga 
kvalitetsutmärkelsen har utveck-
lats, genom den kan förskolor och 
skolor som lyckats bra få särskild 
uppskattning. 

7. Arbetsro för våra lärare. Sko-
lan har de senaste åren utsatts för 
mängder med statliga reformer och 
förändringar. Danderydscentern 
har förtroende för att lärare och 
rektorer som professionella vet 
bäst vad som ska göras i den egna 
klassen och på den egna skolan, 
bättre än politiker i sammanträdes-
rummet.

Stora utmaningar 
Men vi står inför stora utma-

ningar i framtiden. Skolpengen 
måste fortsätta att hålla en hög 
nivå i takt med att konkurrensen 
om lärare hårdnar i Stockholmsre-
gionen. 

I förskolan är det dags att gå vi-
dare med egna kommunala karri-
ärtjänster. Möjligheten till projekt-
medel kan utvecklas ytterligare 
liksom hur vi uppmärksammar de 
verksamheter som lyckats bra.

Grunden är lagd för bra skolor i 
Danderyd. Nu gäller det att bygga 
vidare på den. Danderydscentern 
är en garant för att skolan fortsatt 
ska vara prioriterad i Danderyd.

Danderyd bästa skolkommun 
Det är resultatet av ett medvetet arbete som ligger bakom ranking-
en som Sveriges bästa skolkommun två år i rad skriver barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Patrik Nimmerstam (C)

Patrik Nimmerstam (C) är en 
mycket erfaren lärare och skolledare. 
Rektor på en mycket populär skola 
på Lidingö. Det var därför självklart 
att vi valde barn- och utbildnings-
nämnden när vi i förhandlingar med 
M skulle fördela ordförandeposterna 
efter valet.

Patrik bor i västra Danderyd. Han 
är kandidat till kommunfullmäktige. 
Hans nuvarande förtroendeuppdrag: 
Ledamot av kommunfullmäktige, ord-
förande i barn och utbildningsnämn-
den, ersättare i kommunstyrelsen
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Flera parkeringsplatser i bästa 
läge är lediga vid torget. Det är 
friskt och skönt som det blir efter 
regn. Några turister strosar över 
torget med kurs uteserveringen. 

Två glada fl ickor cyklar skrat-
tande i bredd. Det är nästan 
bilfritt. Minns mitt första som-
marjobb. Fjorton år gamla fi ck 
bästa vännen och jag jobb i en 
då berömd klädbutik. Vi cyklade 
vägen Sturegatan, Stureplan och 
Norrmalmstorg utan trafi kpro-
blem. Vi arbetade på lagret och 
satte prislappar på kläderna. Att få 
den första egna lönen var stort.

Numer är jag inte så ofta i City 
om sommaren, men i dag ska jag 
till Hallen. Där är det fl er innanför 
diskarna än utanför. I grönsaksbu-
tiken står kartongerna med gulrö-
da och svarta bigarråer på samma 

plats som de brukar. Odlade på 
Visingsö, som inte bara är berömt 
för sin historia utan också för 
dessa godsaker. Och så har också 
de eftertraktade plommonen från 
Frankrike, Reine Claude, kommit. 

I fågelhandeln fi nns som alltid 
Coque au vin, vars namn på 
senare år bytts ut till det svenska 
”Tupp i vin”. Ägaren och jag 
kommer överens om att det 
kanske inte är den bästa maten 
i värmen, en majskyckling med 
sallad vore ett bättre alternativ. 
Han delger mig uppriktigt det jag 
redan sett: Affärerna är denna tid 
urdåliga.

Jag fl anerar över torget. Be-
grundar den nya byggnaden som 
står på den plats där huset med 
såväl min barndoms ögonläkare 
som Folkan höll till. Dit brukade 

vi gå varje år för att se Kar de 
Mumma-revyn. 

En telefonkiosk i ovanligt 
utförande drar till sig min upp-
märksamhet. Har inte sett den 
förut. En vackert klädd dam står i 
tankar framför den. Det är något 
välbekant över henne. Det är en 
gammal vän som liksom jag är på 
besök i barndomskvarteren. 

Vi går på lokal och över en 
kopp te fördjupar vi oss i ung-
domsminnen. Vi enas om att 
det inte har blivit sämre än när 
vi växte upp, men det har blivit 
mycket annorlunda. Innan vi skiljs 
har vi kommit överens om en tid 
att ses igen. 

Så ledde ett Citybesök mitt i 
sommaren till ett oväntat möte 
med en gammal kär men borttap-
pad vän. 

Oväntat möte med borttappad vän
Kåseri av Siv Sahlström

Framgång för Danderyd efter miljösatsning

År 2011 fi ck Danderyd plats 214 bland Sveriges 
290 kommuner i tidningen Miljöaktuellts ranking. 
I årets nu publicerade mätning har Danderyd fått 
plats 47. Det är en remarkabel uppryckning och 

framgång under den här mandatperioden Dan-
derydscentern har under många år med starkt 
engagemang arbetet för Danderyds miljö. Det är 
ingen tillfällighet att vi nu ser resultat av detta.

Danderyd i topp i nordost             
Danderyd ligger dessutom i topp bland kommunerna 
i Stockholm nordost. Danderyds miljöarbete har ti-
digare varit eftersatt. Under denna mandatperiod har 
Danderydscentern ingått i kommunledningen. Siv 
Sahlström (C) har haft ansvaret för miljö- och hälso-    
skyddsnämnden. 

Stort engagemang för Danderyds miljö
Vi har gjort en stor satsning på miljöarbetet. Bland an-
nat har en miljösamordnare och en miljöchef tillsats. 
De tillträdde sina tjänster i maj 2013. Det bör leda till 
ett ännu bättre resultat till nästa år.

Vi ska gå för en topplacering, för guld!
Danderyd behöver inte längre skämmas. Vi kan 
sträcka på ryggen. Men vi vill bli ännu bättre. Målet 
måste vara att Danderyd blir etta. Vi ska självklart ef-
tersträva guldplatsen.
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Det fi nns en fastighet med stor 
byggrätt för kontor i centrala Dan-
deryd, öster om skivhusen i Mör-
bylund. Danderydscentern var, då 
byggrätten skapades, negativ till 
att den skulle användas till kontor. 
I dag vill fastighetsägaren ändra på 
detta, och i stället bygga bostäder 
innefattande bland annat 70 stu-
dentbostäder. 

Välkommet med bostä-
der, särskilt studentbo-
städer i stället för kontor

Byggnadsnämnden arbetar nu 
på att göra denna nya utformning 
på bästa sätt. Vi i Danderydscen-
tern välkomnar att bostäder och 
särskilt studentbostäder byggs på 
denna plats i stället för kontor. Plat-
sen är väl lämpad för ändamålet, 
med närhet till kommunikationer, 
skolor och grönområden. Vi ser 
fram emot att detta område rustas 
upp, blir vackrare och skapar möj-
lighet för unga att bo i kommunen 
samtidigt som de studerar.

Nora torg måste vara 
grönt och småskaligt

Nora Torg är ett område som 
också diskuteras när det gäller för-
tätning. I motsats till Mörbylund är 
Nora Torg dock ett småskaligt om-
råde, som alls inte tål stora bygg-
volymer och höga hus. Platsen är 
grön och villor med trädgårdar 
ligger i direkt anslutning till Tor-
get. Inga höga hus fi nns i området 
idag. Danderydscentern tycker att 
man kan komplettera bebyggel-
sen kring Nora torg, men med stor 
försiktighet. Inga hus får bli högre 
än de som är där i dag, och ingen 
parkmark får tas i anspråk. Områ-
det måste vara fortsatt grönt och 
småskaligt, annars kommer de vär-

Kristin Eriksson (C) är kandidat 
till  kommunfullmäktige. Hon bor i 
Stocksund är geolog och fastighetsä-
gare. Nuvarande uppdrag: ledamot 
av kommunfullmäktige, ordförande 
i byggnadsnämnden och ersättare i 
kommunstyrelsen

Kristin Eriksson är född och 
uppvuxen i Stocksund. Men famil-
jen bodde periodvis i Frankrike där 
Kristin gick i internationell skola och 
senare studerade på Sorbonne. Hon 

Exploateringar måste anpassas
En del områden tål större byggvolymer - andra kräver småskalighet
skriver byggnadsnämndens ordförande Kristin Eriksson (C)

den som närboende och besökare 
uppskattar att gå förlorade. 

Jag är övertygad om att ingen 
har valt att bo vid Nora Torg för 
att man längtar efter en stadslik 

miljö, utan för att man uppskattar 
lugnet, grönskan och småskalighe-
ten där. Det är vår uppgift att se till 
att detta består - trots att fl er bostä-
der behövs.

har också gått en treårig design- och 
damskräddarutbildning i Paris och 
gjort praktik hos Chanel, där hon var 
med och sydde upp en sommarkol-
lektion. Hemkommen startade hon 
tillsammans med en skolkamrat ett 
damskrädderi på Östermalm, men 
tvingades efter ett par år sluta efter-
som det inte var lönsamt.  Kristin 
sadlade om och började läsa miljö-
vård, geologi och biologi på univer-
sitetet. 


