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PROGRAM

07.40: Lehmannsbrygga
Flaggborg ved Speiderne til
Torget.
07.50: Torget
Flaggappell og flaggheising
med salutt fra Oscarsborg
(3 skudd). Drøbak Musikkorps
spiller nasjonalsangen (2 vers).
Flaggborgen fortsetter til
Badeparken.
08.10: Blomsternedleggelse og
taler i Badeparken
Rita Hirsum Lystad taler og
legger ned blomster ved Niels
Carlsens byste. Kommandant
Stein Erik Kirknes taler og
legger ned blomster ved
Oberst Birger Eriksens byste.
Terje Bråten taler og legger ned
blomster ved minnestøtten for
de falne i 2. verdenskrig og
fremtidig minnelund for
de falne. Sang ved Drøbak
Mannskor. Drøbak Musikkorps
spiller.
08.50: Ullerud alders- og sykehjem
4. og 5. klasse fra Dyrløkkeåsen
skole er på Ullerud alders- og
sykehjem: Tale og sang.
09.40: Minnestøtten ved Rådhuset
Tale og blomsternedleggelse
ved ordfører Thore Vestby.

Les mer om:

Det henstilles til publikum ikke å gå
inn på Bankløkka før skolene har stilt
opp.
Musikk, sanger og taler for dagen.
Avsluttes med Nasjonalsangen. Årets
talere på Bankløkka er Espen Olafsen
og russepresident Susanne Saenger.
Showkonsert v/ Drøbak-Frogn
skolekorps på Torget rett etter
arrangementet på Bankløkka.
11.15: Gudstjeneste
i Drøbak kirke.
12.00: Kongesalutt fra
Oscarsborg, 21 skudd.

BORGERTOGET
16.30: Start Dampskipsbrygga
(Lehmann)

BARNETOGET
10.00: Skoletoget starter som normalt
ved Drøbak skole. Nytt av året
er at barnehagetoget stiller seg
opp på Sagajordet og hekter
seg på skoletoget i rundkjøringen ved Grande, og deretter
følger skoletoget gjennom
hele sentrum.

Marsjrute: Drøbak skole til Grande
veien – forbi Grande sykehjem –
Sorenskriver Ellefsens vei – Niels
Carlsens gate – Torggata – Storgata
– Carlsebakken – Havnegata –
Kroketønna – Wienerbrødskjæringa
og til venstre inn på Bankløkka for
oppstilling. Barnehagene går ikke opp
Wienerbrødskjæringa, men stiller opp
på fortauet langs Kirkeveien.

17. mai-programmet
Hva tenker du om
på alle skolene i Frogn kommunereformen?

Velkommen til hyggelig feiring!
Les mer på side 2

Si din mening på folkemøtet 28. mai!
Les mer på side 3
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Marsjrute: Storgata – Torget –
Bankhjørnet – Niels Carlsensgate –
Kirkegata – Kroketønna – Havnegata
– Carlsebakken – Storgata – Torget –
Kirkegata – Bankløkka (kun 1 runde).
De tre beste innslagene i Borgertoget blir utropt og premiert med
pengepremier umiddelbart etter
ankomst Bankløkka. Det offisielle
programmet for Frogn avsluttes
med det på Bankløkka.

Jobbe i Frogn
kommune?

Se spennende stillinger som lyses ut nå!
Les mer på side 4

Gratulerer med dagen!

Nasjonalsangen
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.
Og den saganatt som senker,
senker drømmer på vår jord.
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød og seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.
også vi, når det blir krevet,
for dets fred, dets fred slår leir

Kan du
Frogn-sangen?
17. mai-komiteen 2015 ønsker alle i Frogn kommune hjertelig
velkommen til en hyggelig, verdig og stemningsfull markering
av nasjonaldagen. Her er programmet fra de ulike skolene.
FOLKVANG kl 12.15
Familietoget går fra Huseby til
Folkvang. Drøbak Musikkorps spiller.
Barneleker og tale for dagen.
Sang ved Frogn mannskor.

DAL SKOLE kl 14.00 – 17.00
Barnetoget starter fra Brevik brygge
og ankommer Dal skole kl 14.30.
14.45: Tale for dagen, bodene åpnes,
det blir mat- og loddsalg, og
leker for barna.
16.15: Fotballkamp.
HEER SKOLE kl 13.00 – 15.00
Taler for dagen ved elever fra 7. trinn.
Sang, leker for barna, loddsalg. Salg
av mat og drikke. Ta med kontanter
til kafé og loddsalg.
DRØBAK SKOLE kl 12.00 – 14.00
Tale for dagen og underholdning
fra elevene på 6. trinn. Leker for
barna, salg av is, brus, pølser
og kaffe. Loddsalg.

DYRLØKKEÅSEN SKOLE
kl 13.00 – 15.00
Taler og underholdning ved elevene.
Leker for barna, salg av pølser, is,
brus og kaffe. Loddsalg.
SOGSTI SKOLE kl 14.00 – 16.00
Sang, taler, leker for barna,
kafé og loddsalg.
DRØBAK MONTESSORI SKOLE
Rett etter barnetoget: Tradisjonelle
17. mai-leker med sang og taler.
Salg av pølser, is, brus og kaffe
samt loddsalg. Åpent for alle.

Hvor skal jeg finne meg en pike,
så ren som markens liljer små?
Jo, her i Fraunars gamle rike,
jeg skal min dyrebare få.
Refr.:
For jeg vil bygge meg en bolig,
der hvor nattergalen sine triller slår.
For jeg vil bygge meg en bolig,
der hvor nattergalen sine triller slår.
Den venn jeg alltid har i tanker,
for ham jeg leve vil og dø.
Og hvor jeg enn i verden vanker,
han vil jeg elske til jeg dør.
Refr.
Så la oss alltid sammen vandre
på denne tornefulle veg.
Og aldri skilles fra hverandre,
kun døden skiller deg og meg.
Refr.

!

Visste du at Drøbak er det
eneste stedet i Norge med
sitt helt eget hurrarop?
Resten av Norge sier bare «Hipp
hipp hurra», mens vi drar til med
det mye saftigere «Hipp hipp
heisan hurra»!

Full fart for Flerbrukshuset
Etter en utfordrende oppstart med krevende grunnforhold er nå byggingen av flerbrukshuset i rute. Bærekonstruksjonen i stål og betong er satt opp, taket er
lagt og tekkearbeider og tømrerarbeider pågår.
Fra mai vil elektrikerarbeider, rørleggerarbeider og arbeider med innstallering av ventilasjon pågå for fullt.
Malerarbeider vil starte om kort tid,
glassarbeider starter i juni og montering av fasadeplatene i metall skjer
fra august.

Etter planen ferdigstilles bygget i
november.
Etter at bygget er overtatt av Frogn
kommune vil det pågå innflyttingsprosesser frem til jul. Dato for offisiell
åpning er ikke tidfestet, men vil trolig
være tidlig på nyåret.
I januar neste år vil Flerbrukshuset stå klart til bruk.
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Kommunalt foreldreutvalg
for grunnskolen tirsdag
26. mai kl. 18.00 i møte
rommet Oscarsborg.
Kommunereformen – workshop for kommunestyret
mandag 18. mai kl. 10 – 16.
Sted: se kommunens hjemmeside.
Hovedutvalget for miljø,
plan og byggesaker mandag 1. juni kl. 16.30. Innspill/
spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst,
omsorg og kultur tirsdag 2.
juni kl. 16.30 i møterommet
Fraunar. Innspill/spørsmål fra
publikum fra ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag 3. juni
kl. 14.30 i møterommet Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 3. juni kl. 16.30 i
møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra
publikum fra ca. kl. 18.00.
Valgstyret onsdag 3. juni i møterommet
Fraunar. Tidspunkt: se kommunens hjemmeside.
Kontrollutvalget mandag 8. juni
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Kommunestyret mandag 15. juni i møte
rommet Fraunar. Tidspunkt for informasjon
og orienteringer, se kommunens hjemmeside. Ca. kl. 17.15 innspill/spørsmål fra
publikum. Behandlingen av sakene starter
kl. 18.00.
Innspill/spørsmål fra publikum: I utvalg
der dette er en fast post er det avsatt inntil
½ time til spørsmål/innspill fra publikum.
Det er ikke anledning til å stille spørsmål
eller komme med innspill til saker som skal
behandles i møtet.
Sakspapirer er/ blir lagt ut til gjennomsyn
på Servicetorget og internett:
www.frogn.no

Drøbaks Internasjonale Matfestival

Gled dere til Sommerkonsertene i Drøbak

Lørdag 30. mai kl 1100-1600

Turdager for de litt spreke

Onsdag 20. mai: Håøya
– en vårtur med blomst
rende ramsløk og nyutsprungne løvtrær. Start fra
Gylteveien 29 kl. 10.00.
Derfra får deltagerne båtskyss over fjorden.
Maks antall 17 stykker. Gåtid 4 eller
6 timer (avhenger av om dere vil gå helt
ut til nordspissen). Ta med mat og drikke.
Kart deles ut. Husk godt skotøy.
Påmelding mobil: 995 30438 eller mail:
veronica.hove@online.no.
De tre siste turene blir: 27. mai,
10. og 24. juni.

Nytt fra Frogn seniorsenter
Engelsk konversasjon i regi av Frogn
seniorsenter. Kan du litt engelsk og har
lyst til å holde den ved like? I mai starter vi
en gruppe i engelsk konversasjon. Vi har en
flink gruppeleder som er ivrig for å komme
i gang! Meld deg på! Du finner oss i Niels
Carlsens gate 20, i Drøbak sentrum.
Tlf. 64 90 61 85.
Fredag 15. mai holder
Seniorsenteret stengt!
Frogn seniorsenters venner inviterer
til 17. mai-feiring etter barnetoget på
Seniorsenteret (Hospitalet). Det vil bli
servert kaffe og hjemmebakte kaker samt
mineralvann til barna. Pris kr 50 for kaffe og
et kakestykke. Velkommen!
Vårtur med Frogn seniorsenters
venner: Denne gangen går turen til
Blaafarveværket og Nyfossum torsdag
28. mai kl. 09.30. Pris pr. pers. kr. 365,
inkl. buss og inngangspenger. Tillegg på
kr. 30 for omvisning. Det er mat å få kjøpt
på stedet. Vi regner med å være hjemme
ca. kl. 17.00. Påmeldingsfrist til Frogn
seniorsenter innen 20. mai, tlf. 64 90 61 85.

Åpne møter i rådhuset

Eldrerådet tirsdag 26. mai kl. 16.00 i
møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra
publikum fra møtestart.
Rådet for personer med nedsatt funk
sjonsevne tirsdag 26. mai kl. 18.00 i
kantinen på rådhuset.

Åpent informasjonsmøte
om kommunereformen
Lurer du på hvordan
Frogn kommune
ligger an når det
gjelder kommuneformen? Hva tenker
du; bør Frogn slå seg
sammen med andre
kommuner, eller er
man best tjent med å bestå som egen
kommune? Hvilken eller hvilke kommuner bør i så fall Frogn slå seg sammen med? Nå kan du si din mening!
Ordføreren i Frogn ønsker velkommen til
åpent informasjonsmøte torsdag 28. mai!
Vi håper på stort oppmøte og høyt engasjement i møterommet Fraunar på Rådhuset
kl 18.00 torsdag 28. mai når alle innbyggere
i Frogn inviteres til å si sin mening om den
kommende kommunereformen. Her vil alle
som ønsker det få en oppdatering av status
for reformen, mulighet til å komme med
innspill og stille spørsmål.
Velkommen!

Nå er programmet for årets Sommerkonserter i Drøbak klart!
Første konsert er 23. mai, og det blir en variert konsert
sommer helt frem til 29. august. Se hele programmet her!
23. MAI – Klaverkvintett Die Forelle (Klaverkvintett)
		 Elise Båtnes, fiolin, Henninge Landaas, bratsj, Anne Britt Sævig
		 Årdal, cello, Kenneth Ryland, kontrabass, Gonzalo Moreno,
		klaver
30. MAI – Filharmoniens Fire Fagotter
		 Per Hannisdal, Roman Reznik, Frode Carlsen, Linn Ringstad
6. JUNI – Barokkanerne (fløytekvartett)
13. JUNI – Vertavo kvartetten Strykekvartett
20. JUNI – St. Hallvardguttene m/solister
27. JUNI – Wolfgang Plagge (klaver)
4. JULI – Tord Gustavsen (jazzklaver)
11. JULI – Solveig Kringlebotn, sang og Ingrid Andsnes, klaver
18. JULI – Ole Bøhn, fiolin og Einar Steen-Nøkleberg, klaver
25. JULI – Brynjar Kolbergsrud, trompet og Anders Eidsten, orgel
1. AUGUST – Monrad Johansen prosjekt group (klaver sekstett)
8. AUGUST – Julia Strelchenko, klaver og Njål Sparboe, sang
15. AUGUST – Trio Clarinord med bl.a. pianist Jie Zhang
22. AUGUST – Aage Kvalbein, cello, Madelen Berg,
		 fiolin og Petter Richer, gitar
29. AUGUST – Oslo Camerata, Kammerorkester

Orientering om høring og
offentlig ettersyn av planforslag

- Gnr 20 bnr 16 m.fl. - Reguleringsplan Haneborgenga
Hovedutvalg for miljø- plan og byggesaker
har i møte 9.3.2014 vedtatt å legge planforslag for detaljregulering Haneborgenga
ut på offentlig ettersyn. I tråd med plan
og bygningsloven § 12-10 blir grunn
eiere, naboer og berørte organisasjoner
og regionale myndigheter her orientert
om planforslaget. Detaljert informasjon
om planforslaget finner du på kommu
nens hjemmeside. Frist for å komme med
merknader til planen er 15.7.2015.
Planforslaget berører følgende eiendommer:
Gnr./bnr.: 17/2, 20/12, 20/16, 20/151, de
ler av 20/1, deler av 64/8, 64/14 og 64/15.
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en variert boligbebyggelse med
leiligheter i lavblokker, rekkehus og enebo
liger. Skisseprosjektet som ligger til grunn
for planforslaget viser 91 nye boenheter.
Planforslaget skal muliggjøre en trinnvis
utbygging som delvis kan skje før og under
opparbeiding av ny fv. 152.

Planforslaget er lagt ut på kommunens
hjemmeside og kan ses på denne adressen:
https://www.frogn.kommune.no/kommunen/plan-og-styringsdokumenter/Horinger/
Aktuelle-horinger/
På hjemmesiden ligger forslag til plankart,
planbestemmelser, planbeskrivelse, illustra
sjonsvedlegg, ROS-analyse samt saksfremstil
ling fra politisk behandling av planforslaget.
Planforslaget kan også sees i papirutgave på
Servicetorget, Frogn rådhus.
Dersom du har innspill eller merknader til
planforslaget må disse sendes skriftlig til
Frogn kommune, Hovedutvalg for miljø-,
plan-, og byggesaker på e-post til
postmottak@frogn.kommune.no eller per
post til postboks 10, 1441 Drøbak.
Merknadene må sendes innen 15.7.2015.
Etter endt frist vil samtlige merknader bli
vurdert før saken fremmes til ny politisk behandling og endelig vedtak i kommunestyret. Berørte parter vil bli orientert særskilt
om vedtatt plan.
Ta kontakt med saksbehandler om du
har spørsmål til planforslaget eller videre
behandling.

Klar til kamp på kunstgressbanen
Resultatene i årets seriekamper kan vi ikke gjøre noe med, men rask og velvillig innsats fra ulike enheter i Frogn kommune har gjort at Norges Fotballforbund nå har
godkjent kunstgressbanen på Måna som erstatning for banen på Seiersten i byggeperioden.
Nye innbytterbenker på begge
sider av banen med plass til 14 spil
lere ble løst ved at DFI og Frogn
kommune spilte på samme lag.
Innbytterbenker til både bortelag og
hjemmelag er bygget og satt opp i
henhold til sikkerhetsmarginer og
retningslinjer fra NFF.

Kommunens arbeidstreningsgruppe
kastet seg over oppdraget sammen
med DFI, og benkene ble klare til
seriestart. Enhet for miljø, idrett og
kommunalteknikk fullførte oppdra
get, og har også satt opp lenge
etterlengtede toaletter i skogkanten.
Med tanke på at alle kamper og alle

treninger er flyttet til kunstgress
banen i perioden hvor Seierstenområdet er under rehabilitering, vil
nok dette komme godt med både
for spillere og tilskuere.
Så nå er det bare å begynne å score
mål!

For løpende informasjon og nyheter: følg Frogn kommune på Facebook!

LEDIGE STILLINGER

KUNNGJØRINGER
Sommer
åpningstider
15 juni – 15 august:

Mandag – fredag kl 09.00 – 15.00
(selvbetjent mellom kl 9.00 – 11.00)
Lørdag kl 11.00 – 14.00
Faste arrangementer:
• Åpen barnehage hver tirsdag kl.
09.30 - 12.00 (følger skoleruta)
• Snakker du lite norsk? Lese- og
prategruppe for innvandrere hver
onsdag. 13.5 og 20.5 kl. 19.00. Sommeravslutning for prategruppen 20.
mai, med piknik i badeparken (eller i
biblioteket om været er dårlig).
• Advokatvakten, 27. mai kl. 17.00 –
19.00: Du har tilgang til en halvtimes
gratis rådgivning. Påmelding må
gjøres på forhånd. Dette gjøres enten
ved å kontakte oss i voksenavdelingen eller sende oss en e-post.
• Bokkafé 3. juni kl. 13.00: En av våre
bibliotekarer snakker om litteratur.
Servering av kaffe med noe å tygge på.
• Rådgivningstjeneste kulturminnevern 12.5, 19.5, 26.5, 9.6
kl 12.00-15.00: Byantikvaren vil
som en prøveordning komme til
biblioteket hver tirsdag og gi råd
rundt spørsmål rundt vedlikehold
eller endring av ditt gamle hus.

Omvisning i Drøbak
i hele sommer
Bli med på en rusletur i Drøbak!
I juni, juli og august arrangerer
Turistinformasjonen i Drøbak omvisning hver torsdag kl. 12.00.
Turen tar oss rundt i Drøbak sentrum,
litt avhengig av vær og vind.
Oppmøte:
Drøbak Turistinformasjon på Sjøtorget
Når: torsdager kl 12.00 i juni, juli og
august
Varighet: Cirka 1 time
Pris: Voksne kr 100, barn gratis
Omviser: Aasmund Berg
Velkommen!

Spennende oppgaver i
Frognskolen!
Undervisningsstillinger 2. gangs utlysing
Dyrløkkeåsen skole:
Dyrløkkeåsen er en 1 -10 skole
med ca 470 elever. Her jobber det
70 personer fordelt på 55 stillinger.
Skolen har behov for en 5.-10. trinns
lærer med 60 stp. norsk.
Kontaktpersoner: Rektor Trond
Kristensen, tlf. 988 85497, inspektør
Arild Huseby, tlf. 975 79746 eller in
spektør Astrid Stormoen, tlf. 404 50719
Seiersten ungdomsskole:
Seiersten er en ren ungdomsskole med
13 klasser, 380 elever og et 50-talls
ansatte. Skolen har behov for en 100 %
stilling hvor norsk inngår i fagkretsen.
Kontaktperson: Rektor Kjell G. Moen,
tlf. 415 31440
Sogsti skole:
Sogsti skole er en 1-7 skole med ca 350
elever og 40 ansatte. Skolen har behov
for inntil to stillinger, faste/årsvikariat,
allmennlærere/kontaktlærere.
Kontaktpersoner: Rektor Vivi Methi,
tlf. 415 31428 eller inspektør Katrine
Kongshaug, tlf. 402 31231
Gjelder for alle stillingene:
Tiltredelsesdato: 1. august 2015 eller
etter avtale
Søknadsfrist: 15. mai 2015

Assistenter/fagarbeidere
i SFO og/eller skole
Ansvarsområde: Assistenter/fagarbeidere i skolefritidsordningen og/eller
skole.
I tillegg assistent i forsterket enhet
Regnbuen – Drøbak skole.
Arbeidstid: Etter avtale
Arbeidssted: Skolene i Frogn.
Kvalifikasjonskrav: Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Personlig egnethet
vil også bli vektlagt.
Tiltredelsesdato: 1. august 2015.
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler.
Kontaktpersoner: Heer skole: Rektor Mette Skaarnæs, tlf. 958 53760
eller inspektør Silje F. Eriksen, tlf. 950
67266, Sogsti skole: Rektor Vivi Methi,
tlf. 415 31428 eller inspektør Katrine
Kongshaug, tlf. 402 31231, Dyrløkkeåsen skole: Rektor Trond Kristensen,
inspektør Astrid Stormoen eller in
spektør Arild Huseby, tlf. 64 90 68 00,
Drøbak skole: Rektor Jon Grønli eller
inspektør Karianne Stensby,
tlf. 64 90 66 00.
Søknadsfrist:
15. mai 2015
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Fagarbeider park
og idrett/gartner

Sykepleier natt
hjemmesykepleien

Ansvarsområde: Utvikling av kommunens uteanlegg og grøntareal,
drift og vedlikehold, kundeservice
og saksbehandling innen fagområde
grøntanlegg, delta i vakt- og beredskapsordninger.
Arbeidstid: 100 % fast
Arbeidssted: Osloveien 154, Drøbak
Kvalifikasjonskrav: Fagbrev som anleggsgartnertekniker, anleggsgartner
eller gartner, kompetanse og erfaring
innen skjøtsel og drift av hageanlegg,
friluftsområder og strender, gode
samarbeidsevner med sterk drivkraft
og høy arbeidskapasitet, god norsk
skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Førerkort klasse 1 er et krav. Det er
en fordel med maskinførerbevis og
førerkort klasse C. Stillingen krever
noe saksbehandling. Personlig
egnethet og sosiale egenskaper
vil bli vektlagt.
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler.
Kontaktpersoner: Enhetsleder
Otto Schacht, tlf. 941 66380 eller
avdelingsleder Otto Baltzersen,
tlf. 415 31393
Søknadsfrist: 15. mai 2015

Stilling: Sykepleier natt 66 %
Ansvarsområde: Sykepleie til hjemmeboende pasienter i alle aldre
Arbeidstid: Arbeid to av seks helger
Arbeidssted: Hjemmesykepleien
Kvalifikasjonskrav: Norsk autorisasjon som sykepleier, må beherske norsk
godt, muntlig og skriftlig. Personlig
egnethet vil bli vektlagt.
Tiltredelsesdato: 1. august 2015
Lønnsplassering: Etter avtale
Kontaktperson: Gruppeleder Trine
Bråthen, tlf. 64 90 64 54 og plasstillitsvalgt NSF, Bjørg Norberg tlf. 64 90
64 57
Søknadsfrist: 17. mai 2015
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For fullstendig utlysningstekst og
elektroniske søknadsskjemaer,
se www.frogn.no. Ved behov for
tilgang til PC, finnes det på Ser
vicetorget, Biblioteket og NAV Follo.
Søknadsdokumenter blir ikke retur
nert til søkerne, men makuleres når
tilsetting er foretatt. For mer informasjon, kontakt
Servicetorget,
tlf. 64 90 60 00.
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og Har du lyst til å bli

fotograf eller journalist?

Da kan du bli med i ungdomsredaksjonen!

Kommunikasjonsråd
giveren og Utekontak
ten i Frogn Kommune
ønsker ungdom som vil
skrive om sakene som
ungdommene i Frogn er
opptatt av. Her har du
mulighet til å fremme
ungdommenes sak og
påvirke nyhetsbildet i
nærmiljøet ditt!
Alle som deltar vil få en attest for arbeidet sitt. Ingen forkunnskaper
nødvendig, men fint om du har eget kamera, ev. mobil med kamera.
Ønsker du å delta, send en SMS til Utekontakten på tlf. 400
27389/474 68514, eller kom på informasjonsmøte på Rådhuset
12. mai kl. 14.00. Vi ses!

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 9. juni
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