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Vi hade en kort vår i sommar. Men vi hade en lång vinter i vår så det jämnar väl ut 
sig.  Sommaren står för dörren och i den här sista Röda Tråden före hösten  
blickar vi litet framåt. 
 
Hungerdagen är katastroffondens viktigaste insamling och vår stolthet tack vare 
våra frivilliga! 12 – 14.9. står vi igen inför denna utmaning för 33:e gången. 
 
För årets Operation Hungerdagen har Finlands Röda Kors satt insamlingsmålet till 
3.000.000 euro! Omöjligt? Nej, vill jag svara på den frågan. Med flera insamlare 
kan det lyckas. Om vi gör det lätt och roligt att bli insamlare och givare så kan vi 
igen göra en bra Hungerdag (HD framöver). För att lätt bli insamlare borde 
information om HD och insamlingsbössor vara lättillgängliga. Insamlingsplatsen 
skall helst finnas på passligt avstånd och insamlingstiden smidigt passa in i 
tidtabellerna. Jag tror att den personliga inbjudan är det effektivaste sättet att 
skaffa nya insamlare. Att det är roligt att vara insamlare för HD vet jag för jag har 
själv stått på insamlingspass tillsammans med mina barn, och vi såg bara glada 
givare. Med sitt ”eget” gäng blir det roligare att samla in, då man får dela 
upplevelsen av att verkligen göra något till nytta för hjälpbehövande med t.ex. 
sina vänner, idrottskompisar, Lionsbröder eller Marthasystrar mfl. Utöver de 
grupper som jag exemplifierade här finns det otaliga andra grupper, föreningar, 
organisationer som kunde bjudas med att samla för HD. Regionens alla skolor och 
företag skall vi inte heller glömma bort att bjuda in och samarbeta med. 
 
En systematisk och planerad Hungerdagsverksamhet sparar tid, arbete och 
genererar pengar. Har avdelningen en insamlingsplan i vilken de bästa 
insamlingsplatserna, insamlingstiderna och -sätten kartlagts, rekryteringen av 
insamlare planerats, arbetet och ansvaret fördelats jämbördigt inom avdelningen - 
ja då är förutsättningarna goda för framgång. 
 
På årsmötet i Karperö återvaldes Sune Glader till distriktsstyrelsens ordförande 
och Ralf Nordström till viceordförande. Else-Brita Jungar (Larsmo), Britt-Helen 
Flemming (Malax), Ida Berg (Replot), Susanne Mitts (Vasa sv.), Göran Honga (Vasa 
sv.) och Ulf Lassander (Vasa sv.) återvaldes till styrelsemedlemmar. Nyvalda i 
styrelsen blev Annika Nyfors (Korsnäs) och Mona Häggblom (Kronoby). 
 
Röda Korsläger hör våren och sommaren till. I skrivande stund har vi årets läger 
för krigsveteraner, veteranfruar och -änkor ännu sista veckan i maj och 29-31. juli 
går sommarlägret för unga i årskurs 6-8 av stapeln på Jonnsborg i Sideby. 
Sommarens övriga aktiviteter kan du läsa mer om längre fram. 
 
Varma sommarhälsningar! 
    Ricky Berglund 
    verksamhetsledare 

Ledarspalten 



 
 
 
 
Styrelsen har haft tre möten på vårterminen; 4.2., 25.3. och 22.5. Mötet den 22.5. 
var det första i den nya sammansättningen efter årsmötet. 
Nedan ett axplock av beslut. 
 
Tillsättande av utskott för år 2013 
Som hjälp för styrelsen och personalen har följande utskott tillsatts för år 2013: 
 
Arbetsutskott 
Ordförande Sune Glader 
Viceordf.  Ralf Nordström 
  Else-Brita Jungar 
  Barbro Sjöberg 
  Ossi Pursiainen 
  Ulf Lassander 
Sekr.  Ricky Berglund 
 
Ekonomiutskott  
Ordförande  Kaj Ericsson 
Viceordf.  Sune Glader 
  Håkan Anttila 
  Samuel Broman 
  Lilian Ivars 
  Roland Back 
  Greta Paajanen 
Sekr.  Ricky Berglund 
 
Ungdomsutskott 
Ordförande Ida Berg 
  Simone Berlin 
  Miriam Lindfors 
  Tony Valkeakari 
  Samson Ekblad 
  Julia Östman 
  Caroline Staffans 
  Cecilia Pensar 
  Ida Erikson 
Sekr.  Malin Sunabacka 
 
 
Samhällsutskottet håller paus under år 2013.  
 
 
 

INFORMATION FRÅN DISTRIKTSSTYRELSEN 



Distriktets styrelse har tillsatt ett  nytt mångkulturutskott 
 
Utskottet är tillsattes av distriktets styrelse för att inspirera och utveckla Röda 
Korsets mångkulturella verksamhet i österbotten. 
Utskottets uppgift är att stöda distriktets personal i frågor som berör den 
mångkulturella verksamheten. 
Utgångspunkten för utskottets arbete är programmet för Röda Korsets 
mångkulturella verksamhet. 
 
Utskottet har följande sammansättning: 
Ordförande Viveca Dahl   FRK Replot avdelning 
Viceordförande Åsa Teir   FRK Lappfjärd–Härkmeri avdelning  

Glory Ruberiezesa  FRK Gamla Vasa avdelning 
Saqip Shkreta FRK Vasa svenska avdelning     
Mia Backlund FRK Nykarleby avdelning 
Marjan Roayaii FRK Närpes avdelning 

 
Sekreterare Distriktets mångkulturutvecklare Michaela Södergård 
 
 
Distriktets beredskapsplan har uppdaterats och godkänts av styrelsen 
 
Beredskapschefen har uppdaterat distriktets beredskapsplan. Ändringarna gällde 
främst uppgifterna om distriktets anställda personal. 
 
 
Marina Spets har beviljats förlängd vårdledighet  
 
Marina Spets (f. Barkar) har anhållit om och beviljats fortsatt vårdledighet från 
1.8.2013 till och med 30.4.2014. 
 
 
Malin Sunabackas arbetsförhållande har förlängts 
 
Malin Sunabacka har varit anställd som vikarie för Marina Spets till och med 
31.7.2013. I och med att Marina Spets fortsätter sin vårdledighet till och med 
30.4.2014 fortsätter Malin Sunabackas vikariat fram till dess. 
 
 



Beredskapsverksamheten 

 
I skrivande stund går vårterminen 2013 
mot sitt slut och jag skall kort berätta 
om vad som varit aktuellt hittills i år och 
vad som är på kommande ännu på för-
sommaren och i början av hösten. 
 
Den nationella nödnummerdagen (112-
dagen) hade sitt huvudevenemang i Re-
well Center lördagen den 9 februari. Vi 
deltog med alarmgrupper ur Frivilliga 
räddningstjänsten, bl.a. eftersökshund-
grupperna var representerade och Röda 
Korsets förstahjälpare förevisade åter-
upplivning. 
 
Den del av vår verksamhet som kanske 
fått mest synlighet i vinter är efterspa-
ningarna av Pentti Lampinen som för-
svann från sitt hem i Vasa i februari. To-
talt deltog 226 olika frivilliga personer i 
den av Frivilliga räddningstjänsten ord-
nade efterspaningen. Antalet arbets-
timmar som gjordes var 2188 stycken 
under de nio dagar vi på polismyndighe-
tens begäran sökte efter Lampinen. 

Landskapskommittén hade redan under 
hösten 2012 fattat beslut om att ordna 
en efterspaningskurs i samarbete med 
Arbis i Vasa under april månad. Kursen 
ordnades och hade 27 deltagare. Samar-
betet med Arbis visade sig vara lyckat 
och i höst fortsätter vi med samma kon-
cept i Jakobstad och Vasa (på finska). 
 
Kan också i detta sammanhang nämna 
att Gränsbevakningen i sedvanlig ord-
ning ordnat en efterspaningskurs för 
snöskoterföreningarna i nejden. Ett tio-
tal snöskotrar med förare och spanare 
ställde upp trots att vädrets makter inte 
visade sig från sin bästa sida den dagen 
och kvällen. 
 
Distriktet har också ordnat en träff för 
förstahjälpengrupperna i mars. Anne-Maj 
Forsman och undertecknad stod som 
värdar för en dag när aktuella saker be-
träffande förstahjälpengruppverksamhe-
ten gicks igenom och diskuterades. 

 
 
På kommande ännu i vår / sommar innan semestern är bl.a: 

- På nationell nivå Frivilliga räddningstjänstens koordinerings möte i Heimari 17-
19.5.2013 för Landskapskommittéernas ordföranden, beredskapscheferna och 
centralkommitténs representanter. 

- Frivilliga räddningstjänstens landskapskommitténs möte 21.5.2013. 
- Träff med SAS personal och igenomgång av Röda Korsets uppgifter vid eventuella 

tillbud vid Vasa flygfält. 
- Efterspaningskurs i Ilmajoki 29-30.6.2013. 
- Träff för alarmerarna 7.7.2013. 
- Oljebekämpningsövning i Kvarken, öppet för alla att delta i. Behövs speciellt för-

stahjälpare. Mera information och anmälning via MPK´s (www.mpk.fi) hemsida 9-
11.8.2013.  

 
På kommande i höst: 

- Regionmöten, träffar med Röda Kors avdelningarna 
- Efterspaningskurs i Jakobstad tillsammans med Arbis 7-8.9.2013. 
- Hungerdagen 12-14.9.2013. 
- Efterspaningskurs i Vasa i samarbete med Vaasa Opisto (på finska) 21-22.9.2013. 
- Gemensam svenskspråkig ledarkurs för frivilliga räddningstjänsten (på Åland) 4-

6.10.2013. 
 

 
Ha en skön sommar! 
 
Rolf Sund 

Beredskapsverksamheten 

http://www.mpk.fi/�


 
 
 
Vi har nyligen firat Röda Korsveckan 
med besök till skolor som vi blivit in-
bjudna till. Årets tema var förstahjäl-
pen och detta mottogs med nyfiken-
het och intresse ute på fältet. 
Grundskoleleverna i närbelägna låg-
stadier hade bra grundläggande kun-
skaper och färdigheter redan, men 
visade ändå intresse att lära mer. Ett 
tacksamt ämne för en kringresande 
förstahjälplärare! Studerande på 
andra stadiet har besökt vårt di-
striktskansli och vice versa. 

 
På programmet i mitten och slutet av 
maj står två nödförstahjälpkurser för 
yrkestrafikanter samt deltagande i 
det årligen återkommande veteran-
lägret på Alskathemmet. Seniorerna 
kommer att ha ett späckat program 
med bl.a sång och musik, god mat, 

föreläsningstillfällen och utevistel-
se/lätt gymnastik. 
 
I juni står en utbildarkurs i förstahjälp 
på agendan. Denna gång förlagd till 
Österbotten (Hotell Rantasipi Tropic-
landia) och på svenska. Dragare är 
förutom personal från Centralkansli-
et i Helsingfors, utbildare Lotta 
Brännkärr. Samordnaren kommer att 
ordna med praktiska arrangemang 
kring kursen. 
 
I juli kommer kansliet att vara som-
marstängt,men med beredskap. 
Samordnaren åker ut till landet och 
fåglarne redan efter midsommar. 
Åter på plats inför ungdomsläger och 
barnläger i månadsskiftet juli-
augusti.

 
 
 

 
 
 
 
Till dess - Sol och sommar på er alla!  
 
Hälsar Ami 
 
 
 
 
 

Första hjälpen och hälsovårdsverksamheten 



 
Här kommer en presentation av ak-
tuella händelser inom samhällsverk-
samhetsområdet.  
 
Veteranläger 
Vecka 22 ordnar Österbottens svens-
ka distrikt i samarbete med Vasa 
krigsveterandistrikt och Svenska stu-
diecentralen ett läger för veteraner, 
veteranfruar och -änkor. På pro-
grammet kommer det att stå sång 
och musik, motion, utfärd och före-
läsningar om relevanta teman. Sam-
manlagt 33 personer är anmälda till 
årets läger. Jag och min kollega Ami 
Forsman kommer att fungera som 
lägerledare och till vår hjälp har vi 
fyra rödakorsfrivilliga.  
 
Seniorernas år 
Halva temaåret har snart passerat, 
m.a.o. är det nu hög tid att fundera 
på vad ni i er avdelning kan göra för 
att satsa på seniorerna i ert område. 
Hur fungerar exempelvis vänverk-
samheten i er avdelning? Eller har ni 
möjlighet att ordna ett trevligt jippo 
med målgruppen seniorer? Även 
hungerdagen är ett utmärkt tillfälle 
att engagera nya aktiva i alla åldrar.  
 
Stickat 
Mitt rum är snart igen fyllt med fina 
stickade handarbeten såsom filtar, 
sockor och vantar. I juni kommer det 
därför att bli en leverans till vårt 
centrallager i Tammerfors. Har ni 
ännu stickat material ni vill få med 
denna leverans bör det föras in till 
kansliet senast första veckan i juni.  
 
Vänkurs 
Är ni i er avdelning intresserade av 
att starta upp vänverksamheten på 
ert område eller kanske tillsammans 
med en grannavdelning? Hör av dig 
till mig så ordnar vi en vänkurs för 
era frivilliga! 
 

 
Hungerdagen – materialbeställningar  
Som ni alla vet så görs numera alla 
materialbeställningar via webben. 
Alla försäljnings- och avdelningspro-
dukter kan alltså enkelt beställas di-
rekt på nätet. Detta gäller även be-
ställningar inför olika jippon såsom 
Rödakorsveckan och Hungerdagen.  
 
Redan nu kan ni i er avdelning göra 
era Hungerdagsmaterialbeställningar 
via punaisenristinkauppa.fi, materia-
let levereras med början från augusti. 
Om ni inte vill använda er av webben 
kan ni också i vanlig ordning använda 
er av pappersblanketten som skick-
ats ut med Hungerdagsbrevet i maj. 
Blanketten skickas direkt till Logistik-
centralen i Tammerfors och inte till 
distriktet. Kampanjtider är väldigt 
bråda tider på centrallagret och där-
för bör alla beställningar vara in-
skickade senast 26.8!  
 
Alla avdelningar har fått egna inlogg-
ningsuppgifter till webbutiken och 
med dessa kan ni logga in butiken. 
Inloggningsuppgifterna ger er också 
rätt att beställa avgiftsbelagda pro-
dukter till rabatterat pris. Hör av er 
till mig om ni inte har era inlogg-
ningsuppgifter. Uppgifterna ges dock 
endast ut till av avdelningsstyrelsen 
utvalda personer.  
 
Kom ihåg att du naturligtvis också 
kan beställa produkterna som privat-
person, endera utan inloggning eller 
genom att skapa ett eget användar-
konto. 
 
 

Glad sommar! 
 
 
 

Malin Sunabacka 

Samhällsverksamhet 



 
Detta är sista numret av Röda Tråden 
för den här terminen. Här kan ni läsa 
om det som har hänt under våren 
och vad som pågår under sommar-
månaderna.  
 
Lekdag på Kaitsorhemmet 
Lördagen den 18 maj åkte ungdoms-
utskottet ut till Kaitsorhemmet för 
att hålla en lekdag för barnen där. 
Kaitsorhemmet tar emot barn med 
uppehållstillstånd som kommit till 
Finland utan sina föräldrar. Planen 
var att hålla dagen under rödakors-
veckan men p.g.a. praktiska skäl flyt-
tades lekdagen fram en vecka. 
 
Dagen inleddes med presentation 
och namnlekar. På programmet stod 
därefter en lekfull Röda Kors-
olympiad med bollkastning, stövel-
kastning, hula hula-stafett, säck-
hoppning och sakhämtning samt lite 
andra lekar. Dagen avslutades med 
fri samvaro och saft och bulle som 
Vörå svenska avdelning bjöd på.  
 
Sommarläger 
Ungdomslägret kommer detta år att 
hållas på Jonnsborg lägergård i Side-
by den 29–31.7. Lägret kostar 45 
€/person (all mat, program och över-
nattning ingår i priset) och riktar sig 
till unga i åldern 13–15 år. I pro-
grammet ingår allt från simning och 
grillning till efterspaning, båtutfärd 
och första hjälp. Är du intresserad av 
att delta eller känner du någon som 
kunde vara intresserad så anmäl 
dig/er till mig senast 7.6.  
 
Knattelägret ordnas som tidigare år 
på Kronvik lägergård i Sundom. Läg-
ret ordnas samtidigt som ungdoms-
lägret den 29–31.7 och riktar sig till 
årskurs 3-5. På programmet står le-
kar, äventyr, första hjälp, simning 
m.m. Anmäl dig till Viveca Ollil tel.  

 
040-515 0832 eller per e-post vive-
ca.ollil@pp.inet.fi.  
 
Lägren arrangeras av avdelningarna i 
Korsholm och Vasa i samarbete med 
Svenska studiecentralen. 
 
Sommargummin 
De avdelningar/första hjälp- grupper 
som dejourerar under sommarens 
festivaler och danser har möjlighet 
att hämta kondomer och broschyrer 
från distriktskansliet. Hör gärna av 
dig på förhand! 
 
Reddie kids-ledarutbildning 
Reddie Kids 
är namnet på 
Finlands 
Röda Kors 
klubbverk-
samhet för 
barn i åldern 
7–12 år. Är 
du över 15 år 
och intresse-
rad av bli ledare för en Reddie- 
klubb? I höst har du möjlighet att 
delta i en ledarkurs som ger dig verk-
tygen för att leda en Reddie- klubb 
och annan barnverksamhet.   
 
Preliminära datum för höstens kurs 
är helgen 21–22 september. Kursen 
är gratis (all mat, övernattning och 
kursmaterial ingår) och ordnas ute på 
Kronvik lägergård. Om du är intresse-
rad kan du redan nu anmäla dig till 
mig eller Gun-Viol Storm per e-post 
gun-viol.storm@netikka.fi. Hör av dig 
om du har frågor eller funderingar! 
 
Fostraravdelningspriset  
Styrelsen för FRK har på förslag av 
riskomfattande ungdomskommittén 
beslutat att varje stämmoperiod be-
vilja ett riskomfattande fostraravdel-
ningspris. Syftet med priset är att 

Ungdomsverksamhet 

mailto:viveca.ollil@pp.inet.fi�
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höja betydelsen och anseendet på 
avdelningens verksamhet som stöd 
för ungdomsverksamheten och lyfta 
fram goda praktiska modeller för hur 
ungdomar kan lockas med. Första 
pris är en resa till Röda Korset i Ge-
nève. Priset tilldelas de nyckelperso-
ner som har haft en central roll i att 
avdelningen prisbelönats. Två avdel-
ningar får dessutom hedersomnäm-
nande och deras representanter 
bjuds in för att bekanta sig med cen-
tralbyrån i Helsingfors och äta mid-
dag med generalsekreteraren. 
 
Distriktets ungdomsutskott har be-
slutat att nominera Korsholms norra 
avdelning till priset. Korsholms norra 
har under många år aktivt engagerat 
sig i barn- och ungdomsverksamhet, 
bl.a. med lägerverksamhet för unga, 
luciaverksamhet och nu till hösten 
Reddie Kids- verksamhet. Nomine-
ringen skickas till Centralbyrån i juni. 
 
Utmaningen - resultat 
I april 2012 utmanade distriktets 
ungdomsutskott avdelningarna att 
under ett år värva minst fem nya 
ungdomsmedlemmar. På årets års-
möte i Karperö presenterades det 
slutgiltiga resultatet och vinnaren.  
 
Under året har sammanlagt 55 nya 
barn- och ungdomsmedlemmar vär-
vats. Den avdelning som värvat flest 
är Nedervetil avdelning med hela 16 
nya medlemmar. Vinnaren belönas 
med ett stort grattis samt 200 euro 
för planering och förverkligande av 
avdelningens ungdomsverksamhet.  
 
18 av distriktets 38 avdelningar har 
under året värvat nya medlemmar. 
Värt att notera är att ni under fyra 
månader detta år har värvat nästan 
lika många nya medlemmar (26 st) 
som under åtta månader 2012 (29 
st). I tabellen ser ni nya och totala 
antalet barn- och ungdomsmedlem-
mar avdelningsvis. 

Avdelning Resultat 
19.4.2013 

Ungd.medl 
totalt 

Bergö 1 3 
Björköby 2 7 
Esse 1 6 
Gamla Vasa         - 3 
Gamlakarleby - 1 
Jakobstad 2 6 
Jeppo 1 4 
Karleby - 10 
Korsholms n 5 18 
Korsholms s 2 13 
Korsnäs 3 11 
Kristinestad  - 6 
Kronoby - 5 
Kvevlax 3 14 
Lappfjärd-
Härkmeri  1 8 
Larsmo - 4 
Malax 3 10 
Maxmo - 5 
Munsala - 2 
Nedervetil 16 17 
Nykarleby - 7 
Närpes 3 12 
Oravais - 5 
Pedersöre - 6 
Pensala 1 1 
Petalax - 1 
Purmo - 7 
Pörtom - 2 
Replot 2 16 
Smedsby-Böle 2 13 
Solf 2 13 
Sundom - 4 
Terjärv - 2 
Tjöck - 2 
Vasa svenska 5 32 
Vörå - 6 
Öja - 2 
Övermark - 4 

Sammanlagt: 55 288 
 
 
Slutligen vill jag tacka er alla för året 
så här långt och önska er en riktigt 
fin sommar! 
 
 

Malin Sunabacka 



 
 
 
 
Hej på er allihopa! 
 
Det är ett tag sen jag senast skrivit 
om mångkultur för Röda Tråden. Min 
tjänstledighet är nu över och jag är 
tillbaka i jobb på distriktskansliet se-
dan en dryg vecka tillbaka. Det är 
riktigt roligt att vara tillbaka i Öster-
botten och jag ser fram emot att 
träffa både gamla bekanta men ock-
så nya Röda korsare under komman-
de evenemang! 
 
I skrivande stund håller jag som bäst 
på att planera höstens mångkulturel-

la 
verk-
sam-

het. I 
sed-

vanlig 
ord-
ning 
blir 

det föreläsningar, kurser, vänträffar 
och dylikt. Om Ni är intresserade av 
att ordna någon form av mångkultu-
rell aktivitet till hösten så ta kontakt 
med mig så får vi tillsammans funde-
ra vidare!  
 
ROLLSPELET FLYKTINGRESAN 
 
Jag vill passa på att erbjuda avdel-
ningarna möjlighet att ordna rollspe-
let ”Flyktingresan”. Rollspelet passar 
exempelvis för ungdomsgrupper, men 
också för avdelningsstyrelser! 
 
Rollspelet strävar efter att ge delta-
garna en konkret upplevelse av några 

av de situationer en flykting ställs 
inför och att ge deltagarna möjlighe-
ten till en inblick i hur det kan vara 
att fly. Rollspelet räcker ca 
1,5timmar. Om ni tycker detta låter 
intressant så ta kontakt så försöker 
vi hitta ett lämpligt datum under hös-
ten när jag kan komma ut och besö-
ka er! 
 
 
GRUNDKURS I HUMANITÄR RÄTT (kri-
gets lagar)  
 
Humanitär rätt är en del av interna-
tionell rätt och till de viktigaste 
rättskällorna hör de fyra Genèvekon-
ventionerna som alla världens länder 
godkänt. Detta innebär att det finns 
regler som behöver följas även i krig 
och konflikter. Målet är att skydda 
dem som inte deltar i fientligheterna, 
t.ex. civilbefolkning, krigsfångar och 
sårade eller sjuka soldater. Interna-
tionella rödakors-kommittén var ini-
tiativtagare till Genèvekonventioner-
na och Röda Korset arbetar bland 
annat med att sprida kunskap om 
humanitär rätt.  
 
Kom med på kursen om Du vill lära 
Dig mera om krigets lagar och om 
Röda Korsets internationella verk-
samhet för att skydda och hjälpa 
dem som drabbats av krig! Österbot-
tens svenska distrikt ordnar en 
grundkurs i humanitär rätt i Vasa den 
28-29 september. Mer info fås från 
undertecknad. 

 
 
Önskar er en riktigt skön och avkopplande sommar! 
 
Michaela 
 
 

Mångkulturverksamheten 



 
 
 
 
 
 
Avdelningarnas insamling till Kalle med anledning av att han 31.5.2013 blir 
pensionär på heltid, inbringade 865 euro. Insamlingens initativtagare var 
Larsmo avdelning och kanske främst dess ordförande Else-Brita Jungar.  
 
Det förekom bland avdelningarna önskemål om att medlen skulle skänkas till 
Katastroffonden i Kalles namn och det fanns de som tyckte att Kalle själv skall 
ges möjlighet att avgöra. Och så blev det. 
 
Måndagen den 27.5. överräckte verksamhetsledare Ricky Berglund en 
gåvocheck till Kalle vid en liten kaffeceremoni på distriktskansliet, i vilken 
personalen deltog. Marina Spets och hennes två barn var också med vilket var 
extra roligt.  
 
Kalle tackar varmt alla avdelningar för gåvan och för det goda samarbete som 
han haft med avdelningarna! 

Avdelningarnas insamling till Kalles pensionering 
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