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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, måndagen den 20 april 2020 kl 13:00-14:06 

Paragrafer §§ 16–32  

Beslutande Lavinia Strömberg (S), Ordförande 
Jan Stemberger (C), 1:e vice ordförande 
Helén Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 
Roland Magnil (S) ersätter Mats Martinsson (S) 
Oskar Andersson (SD) ersätter Annette Lindström (-) 
Merlin Kobak (M) 
Erik Olofsson (S) 
Monica Pihl (C) 
Annica Svensson (AA) 

 

Närvarande ersättare   

Övriga närvarande Therese Löfqvist, nämndsekreterare 
Louise Nygren, förvaltningschef 
Malin Arbjörk-Solvemark, ekonom §§ 16–21 
 

 

  

Justeringens tid och plats  
Kommunledningsstaben, kommunhuset Alvesta kommun  
Utsedd att justera: Oskar Andersson (SD) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Lavinia Strömberg  

 Justerare 
  

 Oskar Andersson  
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Anslagsbevis för Kultur- och fritidsnämnden 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-20 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-30 Datum då anslaget tas ned 2020-05-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstaben, kommunhuset 
 

Underskrift 
  

 Therese Löfqvist   
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Ärendelista 
Ärendelista ......................................................................................... 3 

§ 16 Dnr 1251 
Närvaro ......................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 17 Dnr 1252 
Val av justerare ............................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 18 Dnr 1253 
Fastställande av dagordning ......... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 19 Dnr 2020-00005 000 
Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande ............... Fel! 
Bokmärket är inte definierat. 

§ 20 Dnr 2020-00006 000 
Information från kultur- och fritidsnämndens förvaltningschef ........ Fel! 
Bokmärket är inte definierat. 

§ 21 Dnr 2020-00008 042 
Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per mars 
månad 2020 .................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 22 Dnr 2020-00032 113 
Val av ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott ................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 23 Dnr 2020-00037 
Val av ersättare för kultur- och fritidsnämnden till det kommunala 
pensionärsrådet (KPR) .................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 24 Dnr 2020-00012 044 
Besvarande av revisionsrapport - Granskning av styrning, uppföljning 
och kontroll inom kultur- och fritidsnämnden ...Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 25 Dnr 2020-00024 816 
Beslut om Riktlinjer för fritidsgårdsverksamheten i Alvesta Kommun 
2020-2024 ..................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 26 Dnr 2019-00038 869 
Beslut om delfinansiering av projekt för att utveckla en internationell 
arena för det muntliga berättandet Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 27 Dnr 2020-00036 002 
Revidering av delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden .. Fel! 
Bokmärket är inte definierat. 

§ 28 Dnr 2020-00031 000 
Information om mötesplats för unga vuxna ......Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 29 Dnr 2020-00023 800 
Information om arbetet med revidering av bidragsbestämmelserna
 ..................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 30 Dnr 2020-00030 809 
Information om tidplan för ny Kultur- och fritidsplan 2021-2024 ..... Fel! 
Bokmärket är inte definierat. 

§ 31 Dnr 2020-00007 020 
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Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per februari 
månad 2020 .................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 32 Dnr 2020-00027 000 
Övriga ärenden ............................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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§ 16 Dnr 1251  

 

Närvaro 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer närvaron till 7 ledamöter och 2 tjänstgörande 
ersättare. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare konstateras det 
att kultur- och fritidsnämnden sammanträder med 7 ledamöter och 2 tjänstgörande 
ersättare. 
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§ 17 Dnr 1252  

 

Val av justerare 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Oskar Andersson (SD) till att justera protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Oskar Andersson som 
justerare av protokollet för dagens möte. justering föreslås äga rum tisdagen den 
28:e april klockan 08.00 på kommunledningsstaben. 
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§ 18 Dnr 1253  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna förslaget till dagordning för dagens 
sammanträde: 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande 

5. Information från kultur- och fritidsnämndens förvaltningschef 

6. Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per mars månad 2020 

7. Val av ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

8. Val av ersättare för kultur- och fritidsnämnden till det kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 

9. Besvarande av revisionsrapport - Granskning av styrning, uppföljning och kontroll 
inom kultur- och fritidsnämnden 

10. Beslut om Riktlinjer för fritidsgårdsverksamheten i Alvesta Kommun 2020–2024 

11. Beslut om delfinansiering av projekt för att utveckla en internationell arena för 
det muntliga berättandet 

12. Revidering av delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

13. Information om mötesplats för unga vuxna 

14. Information om arbetet med revidering av bidragsbestämmelserna 

15. Information om tidplan för ny Kultur- och fritidsplan 2021–2024 

16. Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per februari månad 
2020 

17. Övriga ärenden 
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§ 19 Dnr 2020-00005 000 

 

Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
 Nämndens sammanträde kommer att hållas kort på grund av rådande situation 
med Corona-viruset. 
Samtliga evenemang som kultur- och fritidsförvaltningen skulle arrangerat under 
våren fram till och med juni är inställda, och även medborgarceremonin. 
Förvaltningen ser över hur man kan använda kommunens lokaler, bland annat 
simhallen, för kommunens anställda samt gymnasieelever för friskvårdsaktiviteter.    
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§ 20 Dnr 2020-00006 000 

 

Information från kultur- och fritidsnämndens förvaltningschef 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar kultur- och fritidsnämnden om krisledningsgruppens 
arbete, hur riktlinjerna runt hemarbete inom kommunen ser ut. Kultur- och 
fritidsförvaltningen arbetar med att ”ställa-om” och försöker att hålla evenemang 
och information digitalt. Information finns på både kommunens hemsida samt 
bibliotekens hemsida.    
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§ 21 Dnr 2020-00008 042 

 

Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per 
mars månad 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per 
20-03-31 för kultur- och fritidsnämnden.   

Sammanfattning 
Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2020, lämna en 
månadsrapport per mars, april, maj och oktober senast den 6:e arbetsdagen 
efterföljande månad.  

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till mars 2020 redovisar 
kultur- och fritidsnämnden en negativ budgetavvikelse som uppgår till 0,2 miljoner 
kronor. Detta beror till största del på avsaknad av intäkter till sporthallar, simhall 
och Hanaslöv. Prognosen av helårsutfallet 2020 visar en negativ budgetavvikelse på 
1,4 miljoner kronor. Den främsta orsaken är att nämnden väntar in en 
ramöverföring på 1,7 miljoner kronor. Dessa medel är riktade till skolfritidsledare 
och samverkan mellan skola och fritidsgård.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 17, 20-04-08 

Ekonomisk månadsrapport per 200331 för kultur- fritidsnämnden, daterad 7 april 
2020  

Beslutet skickas till 
Budgetansvarig 
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§ 22 Dnr 2020-00032 113 

 

Val av ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att som ledamot och ersättare i kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott utse: 

Ledamot: 

Helén Gustavsson (M) 

Ersättare: 

Merlin Kobak (M) 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare till 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott efter beslut om entledigande av ledamot 
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2020. 

Beslutet skickas till 
Helén Gustavsson (M) 

Merlin Kobak (M) 

HR-avdelningen 
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§ 23 Dnr 2020-00037  

 

Val av ersättare för kultur- och fritidsnämnden till det 
kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att utse Helén Gustavsson (M) till ersättare i det 
kommunala pensionärsrådet (KPR). 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden behöver utse en ersättare till det kommunala 
pensionärsrådet (KPR) efter det att kommunfullmäktige beslutat om entledigande 
av ledamot för kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Helén Gustavsson (M) 

HR-avdelningen 
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§ 24 Dnr 2020-00012 044 

 

Besvarande av revisionsrapport - Granskning av styrning, 
uppföljning och kontroll inom kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.  

Sammanfattning 
Revisorerna överlämnade den 8 januari 2020 en revisionsrapport ”Granskning av 
styrning, uppföljning och kontroll inom kultur- och fritidsnämnden”, i 
revisionsrapporten har kultur- och fritidsnämndens verksamhet granskats utifrån 
följande kontrollmål: 

• Ansvar och roller i organisationen är tydlig 

• Samarbete med föreningar, omsorgsförvaltningen och förskola/skola sker 
för att stimulera kultur- och fritidsverksamhet 

• Det finns erforderliga styrande dokument och rutiner 

• System finns för en tillräcklig intern kontroll 

• Uppföljning och rapportering gällande verksamhet och ekonomi sker i 
tillräcklig utsträckning 

• Nämnden vidtar adekvata åtgärder vid identifierade brister 

 

I yttrandet redovisas de åtgärder som kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ta 
till avseende de identifierade bristerna som redovisas i revisionsrapporten, samt de 
åtgärder som redan har genomförts.  

Följande åtgärder är genomförda: 

• Uppdatering på hemsidan av gällande reglemente 

• Återrapportering av biblioteksplan 

• Beslut om delegationsordning 

• Utökning av antal mätbara mål i internkontrollplan fr.o.m. 2020 

Följande åtgärder kommer att genomföras: 

• Revidering av bidragsbestämmelser, samt se över handläggningsprocessen 
för ansökan om föreningsbidrag  

• Se över möjligheterna till att upprätta samverkansavtal med 
omsorgsförvaltningen samt förvaltningen för arbete och lärande 

• Ta beslut om dokumenthanteringsplan under 2020 

• Ta beslut om kultur- och fritidspolitiskt program under 2020 
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Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 18, 2020-04-08 

Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande, daterat den 23 mars 2020 

Revisionsrapport, daterad den 8 januari 2020 

Missiv, daterad den 8 januari 2020 

Förvaltningens yttrande, daterat den 23 mars 2020  

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
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§ 25 Dnr 2020-00024 816 

 

Beslut om Riktlinjer för fritidsgårdsverksamheten i Alvesta 
Kommun 2020–2024 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden besluta att anta riktlinjer för fritidsgårdsverksamheten i 
Alvesta Kommun. Beslut gäller från och med 1 maj 2020.  

Sammanfattning 
Fritidsgårdsverksamheten har saknat riktlinjer sedan verksamheten gick över till 
Kultur och Fritidsförvaltningen 2017. Riktlinjerna föreslås gälla för 
fritidsgårdsverksamheten i Alvesta Kommun under både dag- och kvällstid. 
Verksamheten bedrivs i samverkan med utbildningsförvaltningen och förvaltningen 
för arbete och lärande inom ramen för Barnens Bästa Gäller i Alvesta kommun. 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 19, 20-04-08 

Riktlinjer för fritidsgårdsverksamheten 2020–2024, 2020-03-24   

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Chef Ung i Alvesta 
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§ 26 Dnr 2019-00038 869 

 

Beslut om delfinansiering av projekt för att utveckla en 
internationell arena för det muntliga berättandet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja 50 000 kronor till rubricerat projekt 
år 3.  

Sammanfattning 
Som ett led i genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018–2020 
och prioriteringen En internationell arena för muntligt berättande driver Region 
Kronoberg projektet Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt 
berättande. Målet med arbetet är att Kronoberg ska bli en nationell och 
internationell samarbetspart i frågor som rör det immateriella kulturarvet med 
inriktning på det muntliga berättandet.  

I projektet ska Berättarnätet Kronoberg utveckla relationerna med internationella 
organisationer och akademin, stärka muntligt berättande som konstform på 
nationell nivå samt stärka muntligt berättande som profilfråga i regionen. I 
november 2018 kom beskedet att Sagobygden tagits upp på Unescos register över 
goda metodiska exempel på hur man kan arbeta för att trygga immateriella 
kulturarv. Sagobygden blev därmed Sveriges första och världens tjugonde goda 
exempel i registret. Under 2019 fortsatte arbetet med att etablera Berättarnätet 
Kronoberg som en internationell aktör med spjutspetskompetens vad gäller 
tryggandet av det immateriella kulturarvet med fokus på muntligt berättande. 
Under år tre av projektet kommer Berättarnätet Kronoberg att arbeta vidare med  

att tillämpa Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.  

Det sker bland annat genom att sprida erfarenheter, metoder och verka på en lokal, 
regional, nationell och internationell arena. Ett internationellt erfarenhetsutbyte 
med Kenya är i planeringsfasen. Syftet på längre sikt är att starta utbildningsinsatser 
i Berättarnätets metoder för tryggandet av det immateriella kulturarvet muntligt 
berättande. Under 2020 startar ett arbete med projektutveckling tillsammans med 
länderna Irland, Italien, Slovakien, Lettland, Spanien och Belgien. Målet är att 
använda berättandet i vuxenutbildningar i nämnda länder.    

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 20, 20-04-08 

Beslutsinformation från Region Kronoberg, 2020-03-09 

Beslut från kulturnämnden i Region Kronoberg, 2020-02-28  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 27 Dnr 2020-00036 002 

 

Revidering av delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse kultur- och fritidsnämndens 1:e vice 
ordförande som ersättande delegat för kultur- och fritidsnämndens ordförande vid 
dennes frånvaro. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse kultur- och fritidsnämndens 2:e vice 
ordförande som ersättande delegat vid frånvaro av både kultur- och 
fritidsnämndens ordförande och kultur- och fritidsnämndens 1:e vice ordförande. 

3. Detta beslut är tillämpbart för alla delegationsbeslut som har delegerats till 
kultur- och fritidsnämndens ordförande, förutsatt att kultur- och fritidsnämndens 
ordförande är frånvarande och därmed ej kan tjänstgöra.   

Sammanfattning 
Som ett led i det pågående arbetet med smittskyddsbegränsning, och i syfte att 
kunna upprätthålla en effektiv organisation i händelse av sjukfrånvaro, föreslår 
kultur- och fritidsförvaltningen en komplettering av kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och 
fritidsnämndens delegationsordning kompletteras med uppgift om ersättare för 
kultur- och fritidsnämndens ordförande vid dennes frånvaro. Detta för att 
exempelvis säkra att kultur- och fritidsnämnden fortsatt ska kunna fatta 
ordförandebeslut i ärenden som är så brådskande att styrelsens beslut inte kan 
avvaktas.  

Ersättarna får enbart fatta delegationsbeslut i kultur- och fritidsnämndens 
ordförandes ställe om kultur- och fritidsnämndens ordförande är frånvarande/inte 
kan tjänstgöra.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 21, 20-04-08 

Utkast till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden, 2020-03-31  
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§ 28 Dnr 2020-00031 000 

 

Information om mötesplats för unga vuxna 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
 Ordföranden informerar kultur- och fritidsnämnden om att Kommunfullmäktige 
antog 2019-06-17, § 73, mål och budget 2020 med plan 2021 och 2022. I 
budgetens konto för strategiska åtgärder finns en delpost på 500 tkr, ”ung i 
Alvesta”, som kommunstyrelsen kan besluta om. Kommunstyrelsen beslutar att 
anvisa 500 tkr till kultur- och fritidsnämnden till ”mötesplats unga vuxna”, 
sommarlovsaktiviteter och ungas fria tid, att finansieras ur kontot för strategiska 
åtgärder, ”ung i Alvesta”, i 2020 års budget. Beslutet togs den 14 april 2020. 

Kommunchefen har i samråd med berörda förvaltningschefer tagit fram ett förslag 
på en samverkande delverksamhet ”mötesplats unga vuxna i Alvesta”, som ligger i 
linje med Barnens bästa gäller. Förslag till verksamhet och arbetssätt bygger på att 
tre förvaltningar samverkar – utbildning, kultur/fritid och arbete och lärande - med 
lokaler, personal och aktiviteter. En ungdomscoach behöver anställas som även 
samordnar en del med fritidsgårdarna. Exempel på mötesplatser och aktiviteter är 
fik i kulturkällaren, ungdomsrådets möteslokal, läxhjälp för gymnasieungdomar, 
tillgång till idrottshallar på eftermiddagar, samverkan med föreningar för kurser och 
aktiviteter. 
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§ 29 Dnr 2020-00023 800 

 

Information om arbetet med revidering av 
bidragsbestämmelserna 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
 Frågeställningen i arbetet som presenterades av förvaltningschef är: vad vill vi 
uppnå med att revidera bidragsbestämmelserna? 

• Snabbare beslut- fler beslut på tjänstemannanivå 

• Tydlig kopplinng till barnkonventionen 

• Fler flexibla former av bidrag 

• Att även pensionärsföreningar ska kunna söka vissa av bidragen 

• Uppmuntra föreningarna till att ta större ansvar för folkhälsa- aktiv fritid 
hela livet- nya verksamhetsformer 

• Prioritera Hållbara Alvesta 

• Unga leder unga skapar andra förutsättningar för ungdomsengagemang 

• Tydligare koppling till övergripande kommunala styrande dokument 

 

Förvaltningschef förtydligade även möjligheterna till att utveckla de olika 
bidragsformerna och vilka olika bidrag som återfinns att söka i de loika 
bidragsformerna;  

• Bidrag till anläggningar och lokaler 

• verksamhetsbidrag 

• kulturbidrag  

• övriga bidrag 

  

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
20(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 30 Dnr 2020-00030 809 

 

Information om tidplan för ny Kultur- och fritidsplan 2021–2024 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning 
 Det har skett en nystart i arbetet med att ta fram en ny kultur- och fritidsplan. Den 
ska inte bara innefatta kultur och fritidsverksamheterna, utan även hela 
förvaltningens arbetsområden; turism, bibliotek, Ung i Alvesta ska även inkluderas. 

Planen ska vara en visionär plan, inte en verksamhetsriven plan. Förvaltningen har 
även tittat på målområden som ska inkludera. Förhoppningarna var att kunna 
koppla den samman med den regionala kulturplanen, men den har skjutits ett år på 
framtiden.  
tidsplanen redogör för de olika stegen i arbetet.    

Bilagor 
Tidplan för framtagande av ny kultur- och fritidsplan 2021–2024 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
21(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 31 Dnr 2020-00007 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per 
februari månad 2020 

Beslut 
  Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 
 Antal sjukdagar går uppåt, detta kan kopplas till enskilda medarbetare och 
temporära sjukfrånvaroperioder. Förvaltningen ligger dock fortfarande under 
kommunens genomsnitt i procentuell sjukfrånvaro ca 3% mot kommunens dryga 
6%. Nämnden diskuterar på vilka sätt som man skulle kunna få statistiken 
presenterad över tid, samt hur man skulle kunna göra jämförelser både i 
ögonblicksbild och över tid. Nämnden konstaterar att sjukfrånvarostatistiken så som 
den är i dagsläget inte behöver en genomgång vid varje nämndssammanträde, utan 
att underlag med sammanfattning skickas ut till nämnden för inläsning, och att vid 
underlag som sticker ut eller är avvikande ta upp det för genomgång på 
sammanträdet. 

Bilagor 
Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per februari månad 2020, 2020-
02-29    

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
22(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 32 Dnr 2020-00027 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande frågar nämnden om de har några övriga 
ärenden att anmäla till dagens sammanträde. 

Annica Svensson (AA) frågar om varför minigolfbanan ser så nedgången ut. 
Förvaltningschefen svarar på att driften låg hos förvaltningen för arbete och lärande 
men att kultur- och fritidsförvaltningen ska ta över den, och ska så snart det går ta 
och fräscha till den. 
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