
En hälsning från

Stenhammarkyrkan

Nummer 2   2008

Nonnens väg 11
531 53 Lidköping

Vi har bytt telefonnummer till:

0510 - 858 60

Kontakta oss gärna på 
våra direktnummer!

Skaragatan 44
Lidköping

0510 - 48 40 35

Välkommen till 
RIA SECOND HAND

Solhagsvägen 43, Lidköping
Öppet: To, Fr 10.00 - 16.00
 Lö 10.00 - 13.00
Alla varor mottges tacksamt. 
Ring 0510 - 25 590, 62 360.

Mäklarhuset
förmedlar din bostad

Ann-Charlotte, Susanne, Carin och Daniel

Välkommen!
Esplanaden 24, 531 31 Lidköping

www.maklarhuset.se
Telefon: 0510 - 615 30



En fråga om sanning.
Min far hette Erik Blomberg och var något av en profi l i det samhället där 
jag växte upp. Detta gjorde att jag ganska ofta fi ck frågan, av andra vuxna, 
om jag var ”Eriks pojk”.  På detta svarade jag alltid ja, av det enkla faktum 
att det var sant. För det mesta kändes detta bra, och ibland kändes det 
mindre bra, det ska erkännas, men det var så det var.

I Johannesevangeliet kap1:12 står: ”Åt dem som tog emot honom (Jesus) 
gav han rätten att bli Guds barn”. Det avser en människas rätt att ha en re-
lation till Gud. Detta skulle man kunna kalla en dogm. D v s en sanning som 
inte bygger på känsla. 
Sådana kan faktiskt vara bra ibland. Ibland är det bra att inte enbart käns-
lor bär ens tro. Det händer ganska ofta att vi beskriver vår Gudsrelation i 
termer som; ”det känns så”, ”jag tror det”, ”jag hoppas det”, osv. 
Jag har ibland funderat över hur det skulle ha låtit om jag svarat på samma 
sätt när det gällde min pappa, när folk frågade om jag var ”Eriks pojk”. Om 
jag hade svarat ”Jag tror det!”, ”Det känns så!” eller ”Jag hoppas det”. En 
och annan hade nog höjt på ögonbrynen.

Känslor är sanna! Men ibland är vi beroende av sanningar utanför känslan. 
Något som är verkligt oavsett vad vi känner. När det sägs att vi kan vara 
Guds barn som av en rättighet, så är det för att barnaskap aldrig beror på 
en känsla hos barnet. Barnaskap bygger på något
faktiskt och är därför en rättighet. Det bara är så.
Om någon frågar mig om jag är ett Guds barn så
svarar jag alltid ja, av det enkla faktum att det är 
sant. Det tycker jag känns bra.

Anders Blomberg

Församlingsboken

Avlidna
Kerstin Svensson. Född 3/11 1933. Avled 1/3 2008.
Begravningsgudstjänsten hölls i Sunnersbergs kyrka 20/3 2008.

Dagmar Landahl. Född 23/8 1925. Avled 1/4 2008.
Begravningsgudstjänsten hölls i Stenhammarkyrkan 24/4 2008.

Gunhild Andersson. Född 30/10 1918. Avled 14/4 2008. 
Begravningsgudstjänsten hölls i Rackeby kyrka 7/5 2008. 

”Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren.”
________________________________________________________

Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan
Pastor Anders Blomberg 106 22 blomberg@stenhammarkyrkan.se
Ordf. Janeric Jahnstedt 152 32 janeric.jahnstedt@telia.com
Kassör Johny Paulsson 191 54 johny@stenhammarkyrkan.se
Postgiro: 91 76 53 - 8 
Bankgiro: 226 - 08 91
Församlingsnummer 4746

Kontaktpersoner SMU
Ungdomspastor Alexandra Edström  073 - 906 21 60    
   alexandra@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson  191 54 
Postgiro SMU: 1 22 07 - 7 
Bankgiro SMU: 892 - 16 29 

Adressuppgifter 
Stenhammarkyrkans missionsförsamling
Brynåsavägen 7,  531 56  LIDKÖPING
Expedition 174 11 Fax: 174 12
SMU 174 12 Ungdomsvåning, kök 171 75
info@stenhammarkyrkan.se www.stenhammarkyrkan.se
Kom ihåg att ange församlingsnummer 4746 vid insättning på missions- 
och nybyggarkonton.

Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping som är en försam-
ling inom Svenska Missionskyrkan.
Ansvarig utgivare: Janeric Jahnstedt
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Tonårsöppet 
Nu fi nns det möjlighet för dig att vara med en kväll på Tonårsöppet! Anmäl 
ditt intresse till smu@stenhammarkyrkan.se eller ring 0510-174 12. Vi be-
höver fl er vuxna som fi nns med på kvällarna under nästa läsår. 
Tonårsöppet är en öppen verksamhet för alla tonåringar som går i åk 6-9. 
Våra öppettider är 19.00-23.30 (6:or till 22.00)Varannan fredagskväll. Hit 
kan tonåringarna komma och hänga, köpa godis i kiosken, spela spel, 
pingis eller innebandy, titta på tv eller någon fi lm. 
Välkommen att göra en ”skön kväll med kompisarna” möjlig för våra tonår-
ingar i Stenhammar. 

Konfi rmationsläsning 
Till hösten startar vi upp ännu en konfi rmationsgrupp, den här gången sam-
arbetar vi med Kållandsö Missionsförsamling men vi håller till i Stenham-
markyrkans lokaler. 
Vi kommer presentera det kristna budskapet med hjälp av dramapedagogi-
ken. Dramaövningarna är till för deltagarna och är inte till för att visas upp 
inför publik. I dramat jobbar vi mycket med att växa som människor, indivi-
duellt och i gruppen. 
Vi har inget krav på att du ska vara döpt innan konfi rmationen. 
Ledare för konfi rmationsundervisningen kommer vara Annette Cederqvist 
– dramapedagog, Leif Jöngren – Pastor i Kållandsö Missionsförsamling 
och Anders Blomberg – pastor i Stenhammarkyrkan.
Mer information hittar du på vår hemsida: www.stenhammarkyrkan.se 
Jag önskar er en skön sommar med mycket sol och bad!

Alexandra Edström
Ungdomspastor Stenhammarkyrkan
0510-174 12
alexandra@stenhammarkyrkan.se

Vad betyder Skogshyddan för dig?

Camilla Backman, 36 år
Det är sommar. Det hör liksom till sommaren 
att träffas och fi ka, bada och gå på lite möten. 
Mysigt!

Jerry Nyberg
Jag har lagt ner mycket tid på Skogshyd-
dan. Den har alltid varit en oas för mig, 
-stillhet och ro,-den vackra naturen. Det 
som står på våra servetter: “Allt det vackra 
som mitt öga ser en större tro på Gud mig 
ger” har varit något som följt mig i livet.

Bert-Ola Rask, 41
Skogshyddan har varit otroligt viktig. Både 
under min uppväxt, när vi ofta var där. Det 
var en samlingspunkt, vi tränade fotboll 
och fi kade och umgicks. Men sen jag fi ck 
egen familj har vi också ofta varit där, det är 
mycket bada-fi ka-glass där!



Veckan som gått...vecka 15, Christina Andersson
Måndag
Aldrig tråkigt att åka till mitt jobb på Läckö Slott. I dag är det storstädning av 
Slottsbutiken, där jag ansvarar för inköpen. Roligt att varva med mitt vanliga 
sifferjobb. Slottet är ju en kulturbyggnad som man inte gör hur som helst med, 
därför stämmer jag av mina nya inredningsidéer i butiken med vår tillsynsman. 
Varje ny spik övervägs noga! På kvällen har jag bokat tid för massage, skönt. 
Tisdag  
Styrketräning på F&S kl 7. Att jag kommer iväg  beror på min träningskompis 
Lena. Idag bli det skrivbordsjobb hela dagen. Catarina, producent för operan, 
berättar lyriskt om musiken i det nyskrivna verket Magnus Gabriel de la Gardie. 
Hon beskriver den som ”otroligt bra, vacker, laddad, rytmisk och poetisk”. Ser 
fram mot premiären den 12 juli. Bio på kvällen Flyga drake, vacker men tragisk. 
Onsdag
Mycket telefon under dagen. Säsongsstarten närmar sig, många  som vill boka 
in en guidad tur. Trivs med den personliga kontakten med våra gäster. Panik när 
jag upptäcker att alla bokningar som vi hitills gjort trillat bort ur datorn!! Tack och 
lov får vi en förklaring och felet åtgärdas. Sen var det tandläkarbesök. 
Torsdag
Underbart väder! Är med och gräver i trädgården, efter nogranna instruktioner 
från trädgårdsmästarna. All jord grävs och gödslas, det mest fascinerande är 
att alla växter som sätts ut har drivits upp i vårt lilla växthus. I år blir det mycket 
grönsaker, årets tema är Kökets trädgård. På vägen hem tittade jag till torpet jag 
hyr här ute. Längtar ut nu. På kvällen yogapass på Sockerbruket,
Fredag
Styrketräning igen. På jobbet lägger jag in i löneregistret  samtliga  säsongsan-
ställda, som är en blandning av musiker, sångare, campingvärdar, guider och 
trädgårdsmästare. Under säsongen är vi ca 120 personer mot 7 resten av året. 
En sväng upp till Slottet där är det sen i vintras är full aktivitet, på förborgen tas 
putsen ner för att ersättas med ny och på taket håller man på byta takspån. 
Dagen avslutas bland goda vänner och god mat.
Lördag 
Snöblandat regn! Vad är detta? Tar en sväng på stan och fi kar med några vän-
ner, fi ck faktiskt plats på första försöket, annars kan det vara lite trixigt en lördag 
i Lidköping. Solen kommer fram. Åker ut till goda vänner  i Mellby och kommer 
mitt i deras vårröj, får gärna hjälpa till. På kvällen bjuder dom på middag.
Söndag
Lång frukost med GP. En sväng till Kållandsö. Träffar Ylva Kongbäck, vi tittar på 
nya mönster till produkter i slottsbutiken. Efter lunch åker jag till Skövde. Bju-
den av  Milli, 4 år, på avslutning i barngymnastiken. Mysigt, efteråt blir det fi ka! 
Hoppar över söndagsfi lmen, tar en tidig kväll. I morgon börjar en ny vecka på 
slottet…….
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Skogshyddan! En pärla vid vattnet.

Det går ju inte skriva om smultronställen i bygden utan att nämna Skogshyd-
dan. Skogshyddan var från början en sommarstuga. Några personer som 
var medlemmar i Lidköpings missionsförsamling köpte sommarstugan och 
skänkte den till församlingen 1957. Första sommaren användes huset som 
det var och Anita Eklund var servitris och hennes mamma stod i köket. På 
”menyn” fanns kaffe, bulle och småkakor, på söndagarna serverades även 
tårta. Anitas mamma bakade allt själv. Församlingsmedlemmar hjälpte till 
i köket och med serveringen allt eftersom verksamheten växte. Så har det 
sedan fortsatt men med fl er anställda. Huset byggdes om i omgångar för att 
bli mer funktionellt.

Sommaren 2006 förstördes Skogshyddan i en brand. Men det stod snart 
klart att det skulle byggas upp igen på något sätt, det var församlingen så 
gott som enig om. Men sen var det många, långa diskussioner hur det ”nya” 
Skogshyddan skulle se ut, placering, hur stort och vilken inriktning man 
skulle ha. Resultatet har vi sett ritningar på i NLT och nu kan man se det 
verkliga resultatet på plats. Det återstår givetvis en del, men tack vare den 
milda vintern har bygget gått ett par veckor fortare än tänkt. Vid midsommar 
beräknas det nu vara klart. 
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BOKRUTAN
Naturen har blivit en ”gratis-losec” för de stressade, ett heligt rum för dem 
som söker stillhet, sammanhang och livskänsla. Orden är Stefan Edmans 
och i boken ”Förundran” vill han öppna våra sinnen för allt det underbara i 
vår natur. Ett av kapitlen handlar om vetenskapen och vår Herre. Kan man 
förena vetenskap och religion? Ja det är Stefan Edmans fasta övertygelse. 
Det går att bejaka både Darwin och vår Herre bara man respekterar att ve-
tenskap och tro är två skilda förhållningssätt, två olika metoder och språk 
för att formulera och försöka förstå en komplicerad verklighet. Både veten-
skap och tro behövs i den moderna människans liv.
Förundran inför naturens skönhet och sammanhang går som en röd tråd 
genom boken. Det är en livshållning som författaren tycker bör förstärkas 
av det enkla skälet att vi själva och samhället mår bra av den. Den kan få 
sin näring och inspiration av både söndagspromenaden i skog och mark 
och av vetenskapliga upptäckter och varför inte också av lyrik som i de här 
stroferna av Jacques Werup:

Du sover i gräset
Och ekens krona
Sjunger sånger
Om din plats i universum

I den här boken får vi följa med Stefan Edman på strövtåg  i naturen och 
för varje månad så får vi förundras i hans sällskap.
”Jordens och själens överlevnad” är en brevväxling mellan Stefan Edman 
och Martin Lönnebo. Det är en form av ”science-fi ctionbrevväxling” skriven 
med fokus 10 år framåt i tiden – år 2018.
Med utgångspunkt från de vetenskapliga fakta och prognoser som fi nns 
till hands skriver de till varandra om sådant de hoppas på och sådant som 
förskräcker. Här blandas fantasi med fakta och naturvetenskap med fi losofi  
och teologi. Den viktiga frågan är: Hur skapar vi en hållbar utveckling för 
både jordens och själens landskap?
Stefan Edman är biolog och författare och Martin Lönnebo är biskop emeri-
tus i Linköpings stift.
     Bertil Evertsson

Det nya huset består av två huskroppar i en. Husdelen närmast parkeringen 
blir kök, foaje och serveringsdisk. Det blir även en källare som ska rymma 
ett rum för ungdomarna och förrådsutrymmen. Husdelen närmast sjön blir 
servering i två plan med utsikt över sjön och parken. Det kommer fi nnas 
plats för 80-100 matgäster. Det blir ett hörn med en liten scen där en musik-
grupp kan sitta och fönsterdörrar bakom som kan öppnas upp mot parken. 
Det byggs även en altan/balkong mot fotbollsplanen så det även går att sitta 
på den sidan av huset och fi ka.

Eftersom huset blir vinterbonat ges möjlighet att förlänga säsongen, men 
det fi nns inga beslut tagna av församlingen i den frågan ännu. Övriga för-
samlingar i Lidköping fi ck en förfrågan om att vara med och samverka kring 
bygget med Skogshyddan, det utmynnade i att programverksamheten blir 
ekumenisk, vilket kan ge ett större programutbud.

Hur ser då framtiden ut? Vad tänker man kring Skogshyddan?
En nyhet är att Skogshyddan i år har en platschef och han heter Patrik Kei-
hag. Han hoppas på att säsongen ska bli längre nu när man har ett vinterbo-
nat hus. Det vore därför tråkigt och konstigt att bara ha öppet fyra månader. 
Skogshyddan är en oas, men det ska fi nnas mer utrymme för att uppleva 
andlighet utan att ”bli bankad med en bibel i huvudet”, valmöjligheten ska bli 
mer tydlig. 

Konkreta förändringar för den här säsongen är:
• Fler (betydligt fl er platser inomhus)
• Förhoppningsvis mjukglass
• En bra espressomaskin
• Rättvisemärkt kaffe
• Det går att betala med kontokort
• Fler anställda
• En gäst-toa till badgäster på utsidan av huset.

Vi ses på Skogshyddan i sommar!
(Tack till Anita Eklund för historik kring Skogshyddan och till Jerry Nyberg för 
information bygget).              Ulrika Jahnstedt
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Udden – ett smultronställe på Kållandsö
Under Läckös storhetstid på 1600-talet var Udden ett av många torp under 
Läckö. Torpet var ett s.k. båtmanstorp, vilket innebar att torparen hade an-
svar för slottets sjötransporter. Torpet hette då Lilla Frösviken. Ända fram till 
början av 1930-talet fi ck torparna göra dagsverken på Läckö kungsgård. 
 1932 friköptes alla torpen och blev 
 privata. Karl och Ester Ström blev 
 sedermera ägare av torpet på Udden, 
 vilket de bebodde fram till sin död 
 1979. Då de inte hade några egna 
 barn, hade makarna Ström 
 testamenterat torpet till Kållandsö 
 Pingstförsamling, där de var medlem-
 mar. Församlingen mottog med glädje
 gåvan den 1 september 1979. 
På senare år har fastigheterna pietetsfullt renoverats för bevara den unika 
gårdsmiljön. Numera används Udden som sommargård, lägergård, som-
marcafé och församlingslokal. Församlingens verksamhet samt den fi na 
utsikten mot Kinnekulle, badstranden och möjligheten till skogspromenader 
lockar varje sommar ett stort antal besökare. Många har funnit att Udden vid 
Frösviken är ett smultronställe på Kållandsö.                 Gun-Britt Holgersson

Ge dig ut i naturen på skattjakt!
Du vet väl att det fi nns små skatter gömda i naturen runt om i världen? Det 
kan vara en gammal glasslåda fylld med lite små-saker och en loggbok i. 
Man hittar den med hjälp av en internet adress och en GPS. Detta är Geo-
caching, en modern variant av gömma nyckel eller skattjakt.

Det hela började i maj 2000 i USA, där en man lade ut en hink med lite små-
saker i naturen utanför Portland i Oregon. Han meddelade koordinaterna i 
en diskussionsgrupp på nätet. Detta växte snabbt till en hobby med regler, 
gömmor och webbplats m m. 

Jag och min familj har provat denna sport i våra omgivningar. Tillsammans 
med en annan familj som har GPS (det var ju en förutsättning och vi har 
ingen) har vi hittat en skatt på Kinnekulle och en annan i närheten av Läckö. 
Det är jätteroligt och spännande både för barn och vuxna. Hur gör man då 
för att hitta en skatt? Jo, man går in på en webbplats (se adress nedan) och 
får fram koordinaterna för en plats i sin närhet och kanske också en led-
tråd. Sedan är det bara att ge sig ut och leta. När man väl hittat skatten kan 
man ta ett föremål ur den om man vill, men bara om man lämnar något nytt. 
Innan man beger sig hemåt igen, skriver man i den loggbok som fi nns med i 
”lådan”. Ta gärna med lite fi ka och njut av omgivningarna också.

Vill du läsa mer om Geocaching eller själv gömma en skatt så gå in på den 
svenska nätsidan: www.geocaching.se
Vill du leta upp en skatt och få koordinaterna till de närmaste här 
omkring går man in på den amerikanska sidan och ”loggar in sig”, 
www.geocaching.com

Lycka till med skattletandet!     Ulrika Jahnstedt

Gravvård – ett sätt 
att stödja vårt arbete.
Stenhammarkyrkan har 
lyckats få ett avtal med ett 
lokalt stenhuggeri, som 
innebär att förtjänsten av 
varje gravvård vi förmedlar 
går till kyrkans verksamhet.
Priset som kunden betalar 
är tillverkarens pris och 
motsvarar därför ett pris 
utan mellanhänder.
Detta gäller såväl nya grav-
stenar som kompletteringar 
av befi ntliga stenar. 
För frågor eller beställning 
kontakta Anders Blomberg, 
0510-174 11, 0739-700 005
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Program för Stenhammarkyrkan

Juni

1 Söndag 10.00 Musik & Poesigudstjänst  
  Anders Blomberg, 
  Ingrid & Ingmar Karlsson
  Ulla Cederqvist

8 Söndag 10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Stadsträdgården
  Medtag kaffekorg

15 Söndag 10.00 Nattvardsgudsjänst
  Anders Blomberg, Maria Rask, 
  Sång av Gunnar Erstorp.

22 Söndag 15.00 Ekumenisk Gudstjänst Sunnersbergs hembyggdsgård
  Alexandra Edström, Mikael Kjell m fl . 
  Medtag kaffekorg.
  Vid regn i Sunnersbergs kyrka.

29 Söndag 10.00 Gudstjänst 
  Alexandra Edström
  Marian Edvinsson. 
  Sång av Lars Olsson. 
  Kyrkkaffe

 
 Lidköping Öppet till 23.00
 Servicestation Alltid 1/2 priset på
 Kållandsgatan tvätt efter 20.00
 Tel: 0510-686 71 alla dagar
 Smörgåsar - Fast Food

  Elinstallation
  Data- o Telenät
  Bredbandsnät, Kabel-TV,
Hovby Ängsbo, 531 92 LIDKÖPING Ljud, Hörslingor, Larm
 Tel: 0510-86 502 Säkerhet mm
 Fax: 0510-86 515 Industriservice 
 www.hisab.net Industriautomatisering Auktoriserad

antennservice

Stola herrgård

I Strö socken ligger Stola herrgård, en karolinsk stenbyggnad med spän-
nande historia. Den strama byggnaden från tidigt 1700-tal rymmer både rum 
i samma stil som exteriören och rum med ljus rokokoinredning från 1750. 
Carl Hårleman, som då var Sveriges främste arkitekt, har ritat husets roko-
kointeriörer. Konsthistoriker räknar dessa till de förnämsta han gjort utanför 
de kungliga slotten. Den lösa inredningen är också av hög klass och husets 
övervåning är möblerad som det 1700-talshem det en gång var. I parken 
fi nns en exedra (halvcirkelformad scen) nästan lika gammal som huset och i 
närheten fi nns en minneslund från sent 1700-tal. Allt detta är byggnadsmin-
nesförklarat. 

Ägare till Stola säteri var sedan 1520-talet ätten Ekeblad vars huvudman 
blev greve 1719. Han ersatte de gamla bostadslängorna i trä med den sten-
byggnad vi har idag. Flera män i familjen lät under 1600- och 1700-talen tala 
om sig i Sveriges historia som hovmän, ambassadörer, riksråd och lands-
hövdingar och en av den blev till och med kanslipresident. Eva de la Gardie, 
hustru till kanslipresidenten, fi nns också med i historieböckerna, eftersom 
hon experimenterade med potatis och bl.a. kom fram till att den kunde an-
vändas till brännvin. Det bodde ekebladare på Stola till 1808 och släktingar 
ägde säteriet till 1879 då det såldes till ”ofrälse”. Den siste private ägaren 
till hela Stola var Holger Ander. Nu ägs jordbruket av Joakim Ivarsson och 
huvudbyggnaden av Stolastiftelsen. 

Interiören till herrgården visas utan förbokning varje tisdag, torsdag och sön-
dag kl 16.00 under perioden 24 juni - 14 augusti. Visningar på andra tider 
kan bokas för grupper på tel. 0510- 180 30. Minneslund och park är alltid 
tillgängliga. De som på Stolastiftelsens uppdrag nu bor på Stola och visar 
det för besökare heter Lennart och Kerstin Gustafsson.
Välkommen till Stola!             Kerstin Gustafsson 



8 9

Augusti

10 Söndag 15.00 Friluftsgudstjänst i Bösshamn
  Anders Blomberg, Bengt Hellqvist. Valter Svensson m fl .
  Medtag kaffekorg. Vid regn i Stenhammarkyrkan.

17 Söndag 10.00 Gudstjänst med dop vid Skogshyddan
  Anders Blomberg, Pelle Boman. Sång av Frida 
  Bergman m fl . Nattvard

24 Söndag 10.00 Gudstjänst Anders Blomberg
  Daniel Jansson. 
  Sång av Anna Backman m fl  från Donsö.

31 Söndag 10.00 Gudstjänst Anna-Karin Jonsson
  Per-Olof Bergman. Sång av Kristina & Niklas Zettervall.

September

14 Söndag 11.00 Upptaktsgudstjänst
  Anders Blomberg, Olle Larsson. 
  Stig Roland Rask & Andante. Nattvard
  Kyrkkaffe

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning, bokslut, deklarationer
Samarbetar med S. Alfredsson Revision AB
Tel: 0510/15232, mobil: 070/688 81 93

Juli

 Söndagarna 13, 20 & 27: Ingen gudstjänst i 
 Stenhammarkyrkan.
 Vi rekommenderar besök i någon annan kyrka

26 Lördag 15.00  Andakt på Tolsjöhemmet
  Sånggruppen Ackord

6 Söndag 18.00 Sång i sommarkvällen på Kållandsö
  OBS. Se annons angående plats.
  Alexandra Edström. Extra Ackord m fl .

3 Söndag 10.00 Gudstjänst
  Anna Kämpe Thyr
  Svante Cederqvist. 

6 Lördag Församlingsdag Bäcken Mariestad 
 Samkväm, Samtal och sen festkväll!! Se kommande info.
 (7 Söndag RAST & VILA!)

Handplockade, vägsaltfria importbilar från hela Europa 
Du specifi cerar – jag levererar!
Parkåsa Bil & Maskin AB
Svante Cederqvist
070-356 10 36
svante@parkasa.se


