
Åt gärds prog ram för Vallkärrabäcken

Lunds kom mun 2008

Te re sia Weng ström

Ste fan By dén

M
e

lic
a
 n

u
ta

n
s (b

e
rg

sslo
k
) g

rä
s m

e
d

 p
u

rp
u

rb
ru

n
a
 a

g
n

a
r so

m
 vä

xe
r i h

a
lvsk

u
g

g
a
 p

å
 b

e
rg

sslu
ttn

in
g

a
r





Åt gärds prog ram för Vall kär ra bäck en 
Lunds kom mun 2008

Pro gram för mi ljöåt gär der på flö den till Vall kär ra -
bäck en och på det äld re av falll sup pla get St Hans
Back ar 

Te re sia Weng ström

Ste fan By dén

2008-12-18



In led ning 4

Syf te med fö resla get åt gärds prog ram 5

Fö resla gen åt gärds stra te gi 5

Fö resla get åt gärds prog ram 6

De låt gärd I: Ar bets y tor vid Sli pa re back en 7

De låt gärd II: Upp sam ling och re ning av la kvat ten 9

De låt gärd III: Ytav rin ning på de po nin 11

De låt gärd IV: Re ning av dag vat ten 13

De låt gärd 5: Ut fö ran de av Rens ning – Bort tag ning av se di ment 
och slam i dam mar och led ning 15

De låt gärd 6: In spek tion av kul vert – Under håll sin spek tion 
av be fint li ga kul ver tar och kon troll av in träng an de vat ten 15

Bi la gor, den na rap port: 

S Ut drag ur Stad och Land nr 28

S Prin cip skiss över svack di ken och gas sä ker het (de låt gärd III)

S In mät ning av brun nar på Park för valt ning ens led nings nät (de låt gärd III)

S Prin cip skiss över dam min lopp (de låt gär dIV)

In ne håll



In led ning
Lunds ren håll nings verk gav Me li ca upp dra get vår en 2007 att be döma mi ljö si tu a tio nen för
St. Hans Back ar ut i från be fint ligt äld re, ar ki ve rat ma te ri al, ut red ning ar och un der sök ning -
ar. Det ta ar be te är ett slut ligt åt gärds för slag ”Åt gärds prog ram St Hans 2008” som grun dar
sig på rap por te ra de re sul tat samt de fäl tin ven te ring ar som ut förts främst i park för valt -
ning ens led nings sys tem på St Hans Back ar men även i de an slu tan de dag vat ten kul ver tar -
na. Me dver kan de i fält ar be tet var per so nal från kom mu nen. Kom mu nen har även bi dra git
med upp gif ter om dag vat ten led nings sys te men.

Rap por te ra de de lar i ut förd mi ljö be döm ning en är;

S Fisk häl sa (Rap port ”Fisk häl sa i Vall kär ra bäck en” 2008)

S Ke mis ka ana ly ser (”Ke mi a na ly ser i Vall kär ra bäck en” 2008)

S Gas sä ker het (Rap port ”St. Hans back ar – Prov pump ning av gas” 2008)

S Led nings in ven te ring (Rap port ”Åt gärds prog ram för Vall kär ra bäck en 
Lunds kom mun 2008” -den na rap port)

S Flö det i av rin nings om rå det (Rap port ”Vall kär ra bäck en – Nor ra Lunds av rin ning”
2008)

Den na rap port ut gör ett åt gärds prog ram som be rör ett stör re om rå de strax norr om Ring -
vä gen i Lund. Inom om rå det finns det äld re av fall sup pla get St Hans som nu me ra är for mat
och plan lagt som en park och fri lufts om rå de. En äld re be skriv ning av St Hans och om vand -
ling en till park be skrivs i Stad och Land nr 28 (Al narp 1983) finns som bi la ga i den na rap -
port för in tres se ra de. Det ta bi drag har er hål lits av stad sträd gårds mäs ta re Lars Ja cobs son.

Det ta åt gärds pro gram  be rör be hand ling av flö de na strax ned ströms St Hans Back ar för
att för bätt ra vat ten mi ljön. Ca 1,5 km ned ströms  St Hans Back ar finns ett sta tio närt  öring -
bestånd som re gi stre rats ha skel lett miss bild ning ar. Re sul tat från fisk häl so un der sök ning -
en pe kar på att fis ken på ver kas av mi ljös tö ran de or ga nis ka äm nen. Den grupp som kan bi -
dra mest är par ti kel bund na PAH-fö ro re ning ar i vatt net. 

Rap por te ra de re sul tat vi sar att la kvat te nut ström ning en från de po nin kan ske un der nu -
va ran de kul vert sys tem, fö ljan de den gam la Vall kär ra bäck få ran som har run nit i om rå det.
Des sa för hål lan den med under lig gan de kul ver tres ter be kräf tas ock så av park för valt ning -
ens pro blem med den bäck som ska pa des i par ken. Bäck en har un der årens lopp ”för svun -
nit” ned i mar ken upp re pa de gång er un der åren.

Des sa för hål lan den ger tro li gen snabb trans port av fö ro re ning ar vid regn till fäl len. Des sa
kul ver tres ter kan bi dra till att även de på träf fa de mark fö ro re ning ar i di ket vid Sli pa re back -
en och vid en trén (bom men i par kens nord vä stra del) in ver kar på vat ten kva li te ten i Vall -
kär ra bäck en. Det ta gäl ler i flö des si tu a tio ner med häf ti ga re regn. De på träf fa de mark fö ro -
re ning ar i di ket och fö ro re nings ni vån i dikesvattnet har nivåer som överskred gränsvärden
för PAH.
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Syf te med fö resla get åt gärds prog ram
Vat ten mi ljön i den sö dra ar men av Vall kär ra bäck en be hö ver fö rän dras för att fisk bes tån det 
ska kun na er hål la en för bätt rad vat ten kva li tet. Pro gram met fö reslår åt gär der som kon -
struk tio ner och led nings drag ning i mark som möj lig gör en viss upp del ning mel lan de be -
fint li ga dag vat ten flö de na från tra fik fö ro re na de ytor och la kvat ten flö de na från det äld re
av fall sup pla get. Mål sätt ning en är att an lägg ning ar na ska vara ut for ma de så att samt li ga
flö den er hål ler en re ning in nan de åter förs till Vall kär ra bäck en. 

Föreslagen åt gärds stra te gi
I rap por ten ”Ke mis ka ana ly ser” före slogs en åt gärds stra te gi för Vall kär ra bäck en/St. Hans.
Den ba se ras på en pre li mi när ver sion av ett åt gärds pa ket som pre sen te ra des för be rörda
för valt ning ar vår en 2008. Un der hös ten ut för des yt ter li ga re un der sök ning ar i om rå det och
ned an stå en de åt gärds stra te gi for mu le ra des för att för bätt ra si tu a tio nen i Vallkärrabäcken:

S Mark fö ro re ning ar inom St. Hans/as fal tup pla get/kom pos ten ve ri fi e ras ge nom mark -
prov tag ning och av lägs nas el ler för hin dras nå under lig gan de äld re kul vert sys tem el ler
dag vat ten led ning. Med för an läg gning och pro jek te ring av upp sam lan de led ning och
even tu ellt fram tag ning av re nings för slag av läck a ge vat ten från des sa ar bets y tor.

S Se di ment av lägs nas ur dam mar na vid An ne hem och Fre den torp ge nom slam sug ning.
Även la kvat ten led ning ens slam av lägs nas.

S In fil tra tio nen på St. Hans min skas ge nom att led nings nä tet uppe på de po nin/par ken
för bät tras så att av rinn ning en sker snab ba re och att led nings nä tet inte går ge nom av -
fal let där läck an de led ning ar kan bil da la k vat ten.

S La kvatt net sam las upp ge nom nya led nings sys tem på de po nin och ev ge nom upp -
pump ning från den gam la bäck ra vi nen. Even tu ellt kan en tä ta re bar ri är tvärs det be -
fint li ga kul vert sys te met i om rå det strax in nan dam men vid An na hem leda la k vatt net
till dam men.

S En be hand ling av la kvatt net ord nas när upp sam ling har kun nat ord nas.

S Häf ti ga dag vat ten flö des si tu a tio ner tas om hand och för dröjs i dam mar. Krä ver nyan -
läg gning och pro jek te ring av stör re dam mar i nä rom rå det.

S Över vak ning och upp fö ljan de kon troll av fisk, t.ex. ge nom år ligt el fis ke och gall un -
der sök ning.
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Fö resla get åt gärds prog ram 
Det ta för slag är ett åt gärds prog ram som ut går från den fö reslag na stra te gin. Pro gram met
om fat tar ett för slag på av grän sa de de låt gär der, del mo ment, som pre sen te ras i kort fat tad
text och il lu stre ras på kar ta. De låt gär der na be skrivs huvud sa kli gen i tek nisk syn punkt och
bör kun na ut gö ra under lag för pro jek te ring el ler ut fö ran de. Pro gram met tar inte upp efter -
fö ljan de kon troll ar be ten el ler upp fö ljan de ar be ten som rör drift och över vak ning.

I Pro jek te ring och an läg gning av upp sam lan de led ning och fram tag ning av re nings -
för slag av läck a ge vat ten från ar bets y tor vid Sli pa re back en. Mark fö ro re ning ar inom
St. Hans/as fal tup pla get/kom pos ten ve ri fi e ras ge nom mark prov tag ning och av lägs -
nas el ler för hin dras nå under lig gan de äld re kul vert sys tem el ler dag vat ten led ning. 

II In fil tra tio nen på St. Hans min skas ge nom att pro jek te ring och an läg gning av mar k -
av vatt ning och öp pen dag vat ten lös ning på de po nin/par ken så att av rin ning en sker
snab ba re och att la kvatt net sär skiljs. Det äld re led nings sys te met bi be hålls för la k -
vat te nav led ning, för bät tras med gas sä ker hets hö jan de åtgärder och ansluts till
lakvattenbehandling. 

III Öv rigt dif fust la kvat ten från St. Hans be grän sas samt sam las ihop ge nom tät -
ning/upp gräv ning och pro jek te ring i form av en tä ta re bar ri är tvärs det be fint li ga
kul vert sys te met i om rå det strax in nan Dam men. Re nings för slag för allt lakvatten
tas fram.

IV Häf ti ga dag vat ten flö des si tu a tio ner tas om hand och för dröjs i dam mar. Krä ver
nyan läg gning och pro jek te ring av stör re dam mar i nä rom rå det. Be fint lig damm vid
An ne hem kopp las om till att en bart ta emot dag vat ten  från om rå det norr om Vä -
stra Fä la den.

V Tra fik på ver kan på dag vatt net un der söks, till ex em pel dam mar nas in ne håll och klar -
läggs om and ra mi ljös tö ran de äm nen finns. Se di ment och slam av lägs nas ge nom
slam sug ning. Rinn ti den vid häf ti ga regn är kort, högst ett par timmar vilket bör
beaktas.

VI Be fin tligt kul vert sys tem in spek te ras och kon trol le ras med av se en de på in läck a ge av
vat ten och in kopp la de ledningar.

VII Över vak ning och upp fö ljan de kon troll av fisk, t.ex. ge nom år ligt el fis ke och gall un -
der sök ning. 
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De låt gärd I: Ar bets y tor vid Sli pa re back en

Un der sök ning Ge o tek nik - Ut fö ran de av mark tek nisk ut red ning för fö ro re -
na de mas sor samt ge o tek nisk ut red ning för led nings byg gan de

Ut red ning en syf tar till att un der söka och klas si fi ce ra de yt li ga, över sta mar klag ren i om rå -
det/om rå de na av hän syn till le kan de barn i park mi ljö. Ut red ning en syf tar ock så till att un -
der söka, i de nå got dju pa re mar klag ren, en ak tu ell fö ro re nings ni vå runt fö resla gen led -
nings träck ning samt i an gi vet på ver kan som rå de för as falt/kom post. Ut red ning en ska ock -
så ge ett ge o tek niskt under lag för den fö reslag na led nings träck ning en. 

Upp rät tan de av för fråg nings un der lag som bör in ne hål la fö ljan de ar bets mo ment:

S Borr plan och borrp ro fi ler

S Klas si fi ce ring av fö ro re na de mas sor - Av gräns ning och mäng dupps katt ning av mas sor
som bör tas bort/mas sor som kan be hål las

S Ut för da borr hål för under lag för led nings byg gan de samt ge o tek nisk be skriv ning

Ma te ri al som till han da hålls:

S Möj ligt om rå de för yt li ga fö ro re ning ar

S Möj ligt på ver kan som rå de

S För slag på re fe rens punk ter för fö ro re na de mas sor

S För slag till led nings sträck ning och an slut nings punk ter, an gi ven höjd

S Kon struk tions rit ning av re nings an läg gning som ska an slu tas

S Be fint li ga led ning ar i om rå det- kom mu nalt led nings kart verk (VA, el, tele, m.m.)

S Lis ta på fas tig het sä ga re

Pro jek te ring Led ning 

Ar be te na in ne bär pro jek te ring och di men sio ne ring av upp sam lan de led ning/led ning ar
och där till brun nar, an slut ning till re nings an läg gning, för bi led ning och an slut ning på kul -
vert el ler till fram ti da pumps ta tion.

Upp rät tan de av för fråg nings un der lag som bör in ne hål la fö ljan de ar bets mo ment:

S Di men sio ne rings be räk ning, regn mäng der, flö den

S Plan rit ning och pro fil rit ning

S Mängd för teck ning – pris satt

S Tek nisk be skriv ning

S Nor mal sek tion

S In mät ning av mar kni vå er inom ar bets om rå det

Ma te ri al som till han da hålls:

S För slag till led nings sträck ning

S An slut nings punk ter, an gi ven höjd

S Ge o tek nisk ut red ning (borr hål)

S Möj ligt av rin nings/åtgärdsom rå de
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S Kon struk tions rit ning av re nings an läg gning som ska an slu tas

S Be fint li ga led ning ar i om rå det - kom mu nalt led nings kart verk (VA, el, tele, m.m.)

S Lis ta på fas tig het sä ga re



De låt gärd II: Upp sam ling och re ning av la kvat ten

Un der sök ning Ge o tek nik - Ut fö ran de av ge o tek nisk ut red ning för nedan
nämn da an lägg ning ar samt ut red ning av ge o hy dro lo gis ka för hål lan den av 
äld re bäck få ra. 

Ut red ning en ska ut gö ra ge o tek niskt under lag för fö reslag na an lägg nings de lar. Ett visst
mått av under sö kan de geo lo gi med av se en de på ler fö re kom ster kan ock så vara in tres sant
för att om möj ligt an vän da ler ma te ri al i nä rom rå det. Ut red ning en syf tar ock så till att un -
der söka och be döma grund vat ten flö de och grund vat ten ni vå er na i dal gång en/den äld re
sträck ning en av Vall kär ra bäck ens sö dra arm. 

Upp rät tan de av för fråg nings un der lag som bör in ne hål la fö ljan de ar bets mo ment:

S Borr plan och borrp ro fi ler samt dito för grund vat ten rör

S Sätt ning av borr hål för under lag för an giv na an lägg ning ar samt ge o tek nisk be skriv -
ning

S Sätt ning grund vat ten rör för un der sök ning av grund vat ten ni vå er i om rå det/ned -
ströms de po nin.

S Re sul tat be skriv ning av mät ning av grund vat ten ni vå er.

S In mät ning av borr hål och gv-rör.

Ma te ri al som till han da hålls:

S Möj ligt på ver kan som rå de

S För slag på re fe ren spunkt (äld re brunn)

S För slag till pla ce ring av an lägg ning de lar na; tätskärm, la kvat ten damm m.m.

S För slag till pla ce ring av grund vatt ten rör

S An slut nings punk ter, an gi ven höjd

S Be fint li ga led ning ar i om rå det- kom mu nalt led nings kart verk (VA, el, tele, m.m.)

S Lis ta på fas tig het sä ga re/ar ren da tor

Pro jek te ring av An läg gning som; tätskärm, upp sam lings damm för la kvat -
ten och grund vat ten, dammar med se di men te rings- och luft nings steg,
tryck led ning ar och pumps ta tio ner samt över sil nings y ta.

Ar be te na in ne bär pro jek te ring och di men sio ne ring av tätskärm, upp sam lings damm för la -
kvat ten och grund vat ten dammar med se di men te rings- och luft nings steg, tryck led ning ar
och pumps ta tio ner samt di men sio ne ring och pro jek te ring av  översilnings yta. 

Upp rät tan de av för fråg nings un der lag som bör in ne hål la fö ljan de ar bets mo ment:

S Di men sio ne rings be räk ning, regn mäng der, flö den

S Di men sio ne ring re ning av la kvat ten

S Di men sio ne ring av an lägg nings de lar som tätskärm, upp sam lings damm m.m.

S Plan rit ning och pro fil rit ning

S Mängd för teck ning – pris satt

S Tek nisk be skriv ning

S Nor mal sek tio ner

10

Åt gärds prog ram för  Val l  kär  ra bäck  en Me l i  ca



S In mät ning av mar kni vå er inom ar bets om rå det

Ma te ri al som till han da hålls:

S För slag till led nings sträck ning, för slag på pla ce ring av tätskärm m.m.

S An slut nings punk ter, an gi ven höjd

S Ge o tek nisk ut red ning (borr hål)

S Möj ligt av rin nings om rå de

S Be fint li ga led ning ar i om rå det - kom mu nalt led nings kart verk (VA, el, tele, m.m.)

S Lis ta på fas tig het sä ga re/ar ren da tor
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De låt gärd III: Ytav rin ning på deponin

Pro jek te ring öp pen dag vat ten lös ning/mar kav vatt ning med svack di ken

Ar be te na in ne bär pro jek te ring av svack di ken el ler grun da skål di ken på de po nin/par ken så
att dag vatt net och la kvatt net kan sär skiljas. Ar be te na om fat tar di men sio ne ring av mar -
kav vatt ning och öp pen dag vat ten lös ning samt an slut nings punk ter för in kop pling till be -
fint li ga kul ver/led ning. De lar av av vatt ning en kan läg gas som täck di ken.

Upp rät tan de av för fråg nings un der lag som bör in ne hål la fö ljan de ar bets mo ment:

S Di men sio ne rings be räk ning, regn mäng der, flö den

S Plan rit ning och pro fil rit ning

S An slut nings punk ter och ut fö ran de vid an slut ning

S Mängd för teck ning – pris satt

S Tek nisk be skriv ning

S Nor mal sek tio ner

S In mät ning av mar kni vå er inom ar bets om rå det

Ma te ri al som till han da hålls:

S För slag till di kess träck ning

S Fö reslag na an slut nings punk ter, an gi ven höjd

S För slag till skis sut se en de svack di ken (2–3 m bre da), mar kav vatt nings di ken

S Upp gif ter på mar kni vå er i om gi van de park för valt ning ens brun nar/led nings sys tem 

S Be fint li ga led ning ar i om rå det- kom mu nalt led nings kart verk (VA, el, tele, m.m.)

Ut fö ran de av gas sä ker het såt gär der och samman fö ring av la kvat ten led ning

Ar be te na om fat tar fö reslag na samman fö rings led ning ar för la kvat ten till be fint li ga brun -
nar. Ar be te na gäl ler ock så ut skift ning av be täck ning ar, pro ppning av led ning ar, bort tag -
ning av brun nar, led ning ar samt ut läg gning av jord ma te ri al med mera för gas sä ker hets hö -
jan de åt gär der på be fint ligt led nings sys tem (park för valt ning ens).

Upp rät tan de av för fråg nings un der lag som bör in ne hål la fö ljan de ar bets mo ment;

S An läg gan de av samman fö rings led ning/ar

S An läg gan det av gas sä ker het såt gär der på brun nar (mark ar be ten)

S Ut fö ran de som pro ppning, ut skift ning av brun nar och led ning ar 

S An slut nings punk ter och ut fö ran de vid an slut ning

S Mängd för teck ning – pris satt

S Tek nisk be skriv ning

S Nor mal sek tio ner

S In mät ning av mark- och brunns ni vå er inom ar bets om rå det

Ma te ri al som till han da hålls;

S För slag till ny samman fö rings led ning/ar

S Fö reslag na an slut nings punk ter, an gi ven höjd
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S För slag till ut for ming av brun nar för gas sä ker het.

S Upp gif ter på park för valt ning ens brun nar/led nings sys tem 

Be fint li ga led ning ar i om rå det- kom mu nalt led nings kart verk (VA, el, tele, m.m.).
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De låt gärd IV: Re ning av dagvatten

Un der sök ning Ge o tek nik – Ut fö ran de av ge o tek nisk ut red ning för nedan
nämn da an lägg ning ar. 

Ut red ning en ska ut gö ra ge o tek niskt under lag för fö reslag na an lägg nings de lar väs ter om
järnvägen. Ett visst mått av under sö kan de geo lo gi med av se en de på ler fö re kom ster kan
ock så vara in tres sant för att om möj ligt an vän da ler ma te ri al i nä rom rå det. 

Upp rät tan de av för fråg nings un der lag som bör in ne hål la fö ljan de ar bets mo ment:

S Borr plan och borrp ro fi ler 

S Sätt ning av borr hål för under lag för an giv na an lägg ning ar samt ge o tek nisk be skriv -
ning

S In mät ning av borr hål 

Ma te ri al som till han da hålls:

S Möj ligt  av rin nings om rå de, se ”V all kär ra bäck en – Nor ra Lunds av rin ning”

S För slag till stor lek på för dröj nings damm/dam mar för 10 mm regn, för sta flö de.

S För slag till pla ce ring av grund vatt ten rör

S An slut nings punk ter, an gi ven höjd

S Be fint li ga led ning ar i om rå det- kom mu nalt led nings kart verk(VA, el, tele, m.m.)

S Lis ta på fas tig het sä ga re/ar ren da tor

Pro jek te ring Dag vat ten be hand ling – Pro jek te ring av för dröj nings dam mar
för förstaflöde för tra fik på ver kat dag vat ten 

Ar be te na in ne bär pro jek te ring och di men sio ne ring av se di men te rings de lar och för dröj -
nings dam mar för dag vat ten både ös ter och väs ter om järnvägen. 

Upp rät tan de av för fråg nings un der lag som bör in ne hål la fö ljan de ar bets mo ment:

S Di men sio ne rings be räk ning, regn mäng der, flö den

S Di men sio ne ring av an lägg nings de lar som se di men te rings del, för dröj nings damm mm

S Plan rit ning och pro fil rit ning

S Mängd för teck ning – pris satt

S Tek nisk be skriv ning

S Nor mal sek tio ner

S In mät ning av mar kni vå er inom ar bets om rå det

Ma te ri al som till han da hålls:

S För slag till stor lek på för dröj nings damm/dam mar för 10 mm regn, för sta flö de.

S An slut nings punk ter, an gi ven höjd

S Ge o tek nisk ut red ning (borr hål)

S Möj ligt av rin nings om rå de, se ”V all kär ra bäck en – Nor ra Lunds av rin ning”

S Be fint li ga led ning ar i om rå det - kom mu nalt led nings kart verk(VA, el, tele, m.m.)

S Lis ta på fas tig het sä ga re/ar ren da tor
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De låt gärd 5: Ut fö ran de av Rens ning – Bort tag ning av
se di ment och slam i dam mar och led ning 

Ar be te na om fat tar prov tag ning och be döm ning av fö ro re nings ni vå samt be hand lings al -
ter na tiv för slam/se di ment i de två dam mar na och la kvat ten led ning en. Ar be te na in ne fat -
tar ock så even tu el la åt gär der för skydd av slam flykt och ned smuts ning ned ströms.

Upp rät tan de av för fråg nings un der lag som bör in ne hål la fö ljan de ar bets mo ment:

S Prov tag ning av fö ro re nings ni vån samt för slag på prov- och an a ly som fatt ning

S Mäng dupps katt ning på slam/se di ment mäng der som går att be hand la med av vatt ning
och kom pos te ring samt mäng dupps kattt ning av mäng der som be hö ver an nan be -
hand ling

S Skydd såt gär der för slam flykt och ned smuts ning ned ströms

S Ut fö ran de av rens ning

Ma te ri al som till han da hålls:

S Kar ta över ak tu ell damm (Fre den torp och An ne hem)/led ning (Lak1)

De låt gärd 6: In spek tion av kul vert – Under håll sin spek -
tion av be fint li ga kul ver tar och kon troll av in träng an de
vat ten

In för an slut ning av nya led ning ar och byg gan de kring kul ver tar na bör ar be tet om fat ta in -
spek tion av kul vert, kon troll av an slu tan de led ning ar samt be döma in träng an de vat ten -
mäng der.

Upp rät tan de av för fråg nings un der lag som bör in ne hål la fö ljan de ar bets mo ment:

S Kon troll av under håll sa spek ter i kul vert

S Kon troll av an slu tan de led ning ar (nivå, läge, di men sion)

S In träng an de grund vat ten/la kvat ten (läge, ung e fär lig mängd, för slag på åt gärd)

Ma te ri al som till han da hålls:

S Under lag från kom mu nens kar tar kiv
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