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FöRSIAG TILI DAGORDNING
vid

ÅRSMöTE MED ABF:S HÄLSINGBORGSAYDETNINO

MÅXDAOEN DEX 12 
'UNt 

t967 Kt. t9.00

I STADSBIBTIOTEKETS HöRSAL

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

2. Kort musikprogram under medverkan av:
ABF:s Ungdomsorkester och ABF:s jazzsånggrupp, "Tontapparna".

3, Val av justeringsmän.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Behandling av verksamhetsberättelsen för är 1966-1967.

7. Behandling av den ekonomiska berättelsen jämte revisorernas yttrande.

8. Beslut om ansvarsfriher.

9. Förslag till ekonomisk stat för budgetåret 1967-1968.

10, Behandling av verksamhetsberättelsen för ABF:s studie- och ungdomsgård i
Björkhagen, Magnarp.

11. Val av ordförande för två år. (Avgåender Stig J. Svensson.)

12, Yal av tre ordinarie styrelseledamöter för två år, (Avgående: Hans Adriels-
son, Lennart Ebbersten och Eric Gustavsson,)

13. Val av tre styrelsesuppleanter för ett år, (Avgående: Birger Flåkansson,
Anna Fasth och Ragnar Hermansson,)

14, Yal av tre revisorer. (Avgående: Bertil Pettersson, Helga Hermansson och
Harry Nordqvist.)

15. Val av två revisorssuppleanter. (Avgående: Gunnar Kjellkvist och Johnny
Sjöberg.)

16. Information om den kommande verksamheten.

17. Avslutning.
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Avdelningens hedersordförande, rektor Harry Ohlsson, avled den 25 januari 1967
efter cn lång tids sjukdom. Under drygt trettio år intog Harry Ohlsson en fram-
skjuten plats i folkbildningsarbetet såväl lokalt som centralt. Hans brinnande
folkbildningsintresse och hans eminenta framställningskonst gjorde honorn till en
gärna sedd gästföreläsare runt om i vårt land. För folkbildningsarbetet i stort
hann han också med att göra centrala insatser för samhällsstödet åt studiecirkel-
och föreläsningsverksamheten. Folkbildningsarbetet i vårt land har med Harry
Ohlssons bortgång förlorat ytterligare en av sina centralgestalter. ABF-avdelningen
i Hälsingborg och månghundrade ABF-vänner i hela landet har förlorat en av-
hållen vän och en inspirerande, hängivan folkbildningsledare.

A
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Verksamhelen i ABF:s hälsingborgsavdelning
115 r96rtu4 1967

Slyreben

Avdelningsstyrelsen har under året haft följande sammansättning: Stig J. Svens-
son, ordförande, Stig Fredrixon, kassör, Hans Adrielsson, sekreterare, Lennart Eb-
bersten, vice ordförande, Allan Ström, Eric Gustavsson, Lennart Larsson, John
Johansson och Olle Borg ledamöter utan särskild funktion. Hedersordförande:
rektor Harry Ohlsson,

Suppleanter: Birger Håkansson, Anna Fasth samt Ragnar Flermansson.

Arbetsutskott: Stig J. Svensson, Stig Fredrixon och Gösta Höbinette.

Suppleant: Hans Adrielsson.

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft
överläggningar regelmässigt en gång per vecka.

I tur att avgå: Stig J. Svensson, Hans Adrielsson, Lennart Ebbersten och Eric
Gustavsson.

Revilorer

Ordinarie: Helga Hermansson, Harry Nordqvist och Bertil Pettersson.

Suppleanter: Gunnar Kjällqvist och Johnny Sjöberg.

Ing. Thure Bolm6n har för stadens räkning granskat avdelningens räkenskaper.

Personal

Studieinstruktör: Gösta Hiibinette.
Biträdande instruktörer: Stig Jönsson och Bertil Rehnborg.
Språkkonsulent: Ville Blazek ll3 -67.Expeditör: Kjell Karlsson,
Kassörska: Anna-Greta Karlsson.
Arkivtjänst: Britta Börjesson lll -67.

t^

F Represenlallon Yld kurser och konlerenter

4-5 maj Konf. ang. "Samhällsekonomi-prisbild-
ning", Ronneby Brunn

14 maj SAP:s och FCO:s i Skåne konf. i Malmö
ang. byggnadskostnaderna

17 maj Samverkande Bildningsförbundens konf.
i Saltsjöbaden ang. kommunala musik-
skolor

Repr. Stig Jönsson

Repr. Lennart Larsson

Repr. Bertil Rehnborg



22-27 maj Musikkurs å Ramnäs

2-3 juni ABF:s förbundskonferens i Stockholm

5-18 juni ABF-kurs å Runöskolan

22 juni Overläggning med Skånes ABF-distrikt i
Lund ang, musikverksamheten

27 juni Uverläggning i Malmö med KF Solidar
ang. studieverksamheten

2816-717 Konsthantverkskurs, Hedmans hotell,
' Hålland

2818-919 Koreografiska Institutet: kurs för ledare
i balettgrupper

4 sept. Skånes ABF-distrikts årsmöte i Ängel-
holm

15 okt. Nya Frimärksklubbens 25-årsjubileum

16-19okt. Förbundsöverläggningar ang. kursverk-
samhet

1 nov. InstruktörsöverläggningariLandskrona

7-8 nov. Konf. i Jönköping ang. högertrafik

18 jan. Konf. i Hälsingborg med Skånes pensio-
närsdistrikt

12_17febr.Förbundets arbetsöverläggningar i Hel-
singfors

14 febr. Koop. Kvinnogillesförbundets konf.
"Kost och kondition"

28 febr. SSU-konferens i Landskrona

1-3 mars Regionöverläggningar å Ronneby Brunn

28 mars ABF:s Musikförenings årsmöte

29 mars FN-föreningens årsmöte

1 april Sv. Kommunalarbetareförbundets avd. 40

sekt. 10 4O-årsjubileum
3april InstruktörsöverläggningaråFrostavallen,

Höör

20 april ASEA:sverkstadsklubbs 5O-årsjubileum
22 apÅl FCO-distriktets årsmöte i Hälsingborg
2914-ll5 Teaterkonferens i Berlin

4

Repr. Reinhold Andersson

Repr. Stig J. Svensson
Gösta Hi.ibinette
Stig Jönsson
Bertil Rehnborg

Repr. Stig Jönsson
Repr. Bertil Rehnborg

Repr, Stig Jönsson

Repr, Ingeborg Alstorp

Repr. Ebba Krook

Repr. Stig J. Svensson
Stig Fredrixon
Hans Adrielsson
Lennart Larsson
Gösta Höbinette

Repr. Lennart Larsson

Repr. Bertil Rehnborg

Repr. Gösta Hiibinette
Stig Jönsson
Bertil Rehnborg

Repr. Stig Jönsson
Repr. Gösta Htibinette

Repr. Gösta Höbinette

Repr. Anna Fasth

Repr. Stig Jönsson
Repr. Stig J. Svensson

Gösta Hiibinette
Stig Jönsson
Bertil Rehnborg

Repr. Gösta Hiibinette
Repr, Gösta Hiibinette
Repr, Stig J. Svensson

Repr. Gösta Höbinette
Stig Jönsson
Bertil Rehnborg

Repr. Stig J. Svensson
Repr. Anna Fasth
Repr. Gösta Hiibinette
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Sludieorganisalörs- och cirketledareulbildning

Utbildningen av studieorganisatörer och cirkelledare har under året varit livlig.
De centralt och regionalt anordnade kurserna har, liksom de lokalt arrangerade
kurserna, omfattats av stort intresse bland avdelningens studieorganisatörer och
cirkelledare. I en veckokurs för studieorganisatörer deltog 12 representanter från
fackliga organisationer i staden. Kursens huvudtema kretsade kring ämnet "Fack-
föreningsrörelsen och kulturfrågorna". Avdelningens egen organisatörsskolning har
följt tidigare mönster men även denna upptog till viss del kulturfrågorna på ar-
betsordningen,

Cirkelledareutbildningen har även den kännetecknats av medarbetarnas ökade in-
tresse. Ett stort antal av avdelningens cirkelledare har deltagit i förbunds- och
distriktskurser av längre eller kortare slag. En lokal språklärareutbildningskurs
anordnades tillsammans med TBV enligt SO:s direktiv. För musikledarna anord-
nades en lokal metodkurs och i samarbete med distriktet har ett flertal liknande
kurser arrangerats. Till kvalificerade cirkelledarekurser i konsthantverk, folk-
musik, teater, klassisk balett, danspedagogik, sömnad och högre kompetenskurs för
musikledare har avdelningen haft förmånen att sända representanter. För den
fackliga verksamhetens cirkelledare har anordnats ett flertal vecko- och weekend-
kurser vari avdelningen varit väl företrädd. Tack vare den stora omfattningen av
ledareutbildningen har avdelningen i stort sett kunnat tillfredsställa den starkt
expanderande cirkelverksamhetens behov av ledare.

Slipendier

Anslag och stipendier har under året tilldelats följande ABF-medarbetare: Ingeborg
Alstorp (konsthantverkskurs), Reinhold Andersson (musikkurs), Stig Jönsson (ABF-
kurs), Maj Hjort (teaterkurs), Äke Rosberg (folkhögskolekurs), Ebba Krook (konst-
närlig dans) och Jo-Ann Krook (dansped. kurs).

Elevkåren vid Brunnsviks Folkhögskola har liksom tidigare erhållit ett mindre
reseanslag för sin internationella utbytesverksamhet.

neprerentant3ka prmöle

Medlemsorganisationernas valda ombud samlades till årsmöte i Stadsbibliotekets
hörsal fredagen den 10 juni 1966.

Ombudsman Kenneth Krantz valdes att leda årsmötesförhandlingarna och denne
kunde klubbfästa enhälliga beslut om verksamhetsberättelsen och den ekonomiska

^ förvaltningen. Revisorn och mångårige ABF-medarbetaren Eric Jönsson, som un-
ff danbett sii återrral, harangerades'av avdelningens ordförande. JkrivbitrEdet Gill

Hiibinette, som under året lämnat sin anställning på ABF:s expedition, avtackades
med en litografi.

Som en särskild punkt på dagordningen presenterades två nya ABF-aktiviteter,
nämligen ABF:s ungdomskör under ledning av Birgit Larsson och ABF:s jazz-
sånggrupp med Tuwe Andersson som ledare. Båda grupperna tillvann sig om-
budens gillande.

t^



Sludlecirkel. och övrlg gruppverkramhel

Den sedan i fjol noterade expansionen av studiecirkelverksamheten har under det
gångna året ytterligare accentuerats. Sålunda noteras den största nettoökningen i
avdelningens historia, eller 340 cirklar, vilket innebär en totalsumma om 1.125

studiecirklar. Samtliga ämnen redovisar ökningar av varierande storlek men mest
markant inom musik, sång och konsthantverk och i socialekonomiska ämnesgrup-
pen. För övrig gruppverksamhet kan noteras en något lugnare utveckling. 

",
Studleclrklar

Antalcirklar Stqdietimmar Deltagare
Humanistiska ämnen:

Musik . 9.940
603

1.772
724
128
120

Sång . .

617 13.287 4.783

4
Konst 6c konsthantverk
Litteratur, film och teater .

Psykologi
lazzbaletr

Språk:

Svenska
Tyska .

Engelska
Franska
Spanska
Italienska
Esperanto

Fackliga, sociala och ekonomiska ämnen:

Fackliga frågor .

Föreningskunsk"p ..
Samhällsfrågor .....
Ekonomiska frågor .

Kooperationen
Arbetsstudier
Arbetarskydd

6

482
23
77
25

5

5

3.482
387
499
313

48
54

27
32
50

5

2

I
2

730
768

1.270
120
48
24
48

223
257
398

31

l9
8

18

954t19 3.008

t.571
88

t.135
914
96

196
326

631
42

425
301

40
77

127

76
4

42
35

4
8

It
182 4.326 1.643
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Praktiska och elementära ämnen:

Vävning, broderi och sömnad
Hobby och småslöjd
Hemkunskap ..........
Filateli ......;.
Maskinskrivning och stenografi ........
Bokföring
Matematik, algebra och geometri . .. . . .
Fysik och kemi ..
Navigation
Maskinlära
Sjölag .

Högertrafikskolan ......... :

Summa

Frllldqrupper

Idrott och hobbyämnen:

Gymnastik, lek och idrott .

Hobbyarbete
Maskinskrivning . . .
Stenografi

Summa

Uvrig verkramhel

Barngrupper

Summa

SUMMA GRUPPER

Antal cirklar

99
l2
10

3
tt

2

l3
4
2

1

1

49

Studietimmar

3.070
372
336
120
220

50
509
t26
54
34
40

770

5.701

Deltagare

2.O32

943
136
9l
42
87
l2

105
26
t7

7

7
s59

207

1.125 26.322 9.412

t.to2
420
29
28

l2t
46

4
4

2.420
920

80
80

t75 3.500

1.680

1.779

1.056f\ 94

94

1.395

1.680

,1.502

1.056

12.247



Kurs- och konfu rensverksamhelen

Kurs- och konferensverksamheten har, liksom tidigare, varit omfattande. I egen

regi eller tillsammans med skilda medlemsorganisationer har veckosluts- eller fler-
dagskurser anordnats. Ämnesvalet har varit rikt differentierat med tonvakt på de

fackliga spörsmålen, och väl knutit an till den fortlöpande studiecirkelverksam-
heten. Sålunda har följande kurser och konferenser arrangerats3

5 kurser med 178 deltagare omfattande 78 timmarArbetarskydd

Organisationsf rågor

Cirkelmetodik

Fackliga frågor

Företagsnämndsfrågor

Kommunal ekonomi

Trafikfrågor

Studieorganisation

Statskunskap

Facklig Juridik
Prisfrågor

Internationella frågor

Psykologi

Danskurs

Musikkurs

3rru73
3rrr97"
3rrrr84r,
2rrrr60t,
2rrr43t'
I kurs u 62 ,,

1rrr53"
1,,u14,,
lrrrr2Stt
1rrrr50r,
1rr,,35r,
lrrrr60rt
lrrrr40rt
lrrrr35rt

a

4t,

t,

t,

13 ,,

33"
36 ,'

24 ,,

22 ,,

14 ,,

14 ,,

16"
15 ,,

11 
',

19 ,,

15 ,,

10"
12"

Sammanlagt: 27 kurser med 912 deltagare omfattande 352 timmar

Konferenser:

Studieorganisation 1 kvällskonf. med 32 delt. omfattande 3 timmar

Social jämlikhet och trygghet 1 dagskonf 70 ,, ,, i t
SSU-konferens 2 dagskonf. ,, 50 ,, ,, 12 ,,

Ergonomi 1 e.m.-konf. ,, 50 ,, ,, 3 ,,

Cirkelledarekonferens 1 kvällskonf. ,, 50 ,, ,, 3 ,,

4

/,

I

i

Sammanlagt: 6 konferenser med 252 delt. omfattande 26 timmar
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Förelärningsverkramheten

Debattserien "FORUM" har på sina månadsträffar behandlat samhällspolitiska
frågor, alkoholskadorna, arbetarrörelsens ungdomsverksamhet, "nådiga luntan",
högertrafikomläggningen, samhällsekonomi och bankservice. Som inledare med-
verkade Eric Granili, Helmer Björkman, Nils Möller, Bengt Joehns, Einar Hen-
ningsson, K.-E. Andersson, Berndt Gröön och Haakon Stenberg. Debattserien sam-
lade i genomsnitt trettio deltagare.

I anslutning till ABF:s och Skyddssamaritföreningens kursverksamhet anordnades
fyra läkareföreläsningar med dr Sven Genell, tre föreläsningar med gymnasrik-
direktör Birgit Venngren och en föreläsning om företagshälsovård med ombuds-
man Einar Sandberg.

För Ungdomsstyrelsens ledareutbildning anordnades föreläsningar i psykologi,
skolfrågor och sexualetik under medverkan av konsulent Lars Gråby, skoldirektör
Lars Herlin, skolpsykolog Flans Arte och inspektör Gunnar S. Johnsson.

Som komplement till skyddsombudsutbildningen anordnades föreläsningar av yr-
kesinspektör David Boberg, Einar Sandberg, Birgit \fenngren och med. dr. Paul
Kall6s.

I Högertrafikskolan har 1:e polisass. K.-E. Andersson, ing. Erik Hernstad, polis-
ass. K.-A. Rittinge och polisman Bengt Mohlin medverkat som föreläsare.

I samarbete med FCO:s kvinnokommittd anordnades sju informarionsträffar för
kvinnor i industri, handel och hem. I serien medverkade landstingsrådet Knut
Vard, ombudsman Flelmer Nilsson, föreståndare Carl Sjölin m.fl. Studiebesök
gjordes på Domus, Sköldenborgsinsrituret, Arbetsförmedlingen och Helsingborgs
Gummifabriks AB Tretorn. Kursledare var Ingrid Flansson.

Pensionärsserien "I Nils Holgerssons spår" har omfattat 12 föreläsningar med
film förlagda till Stadsbibliotekets hörsal. Serien har specialinriktats på Gotland
men har dessutom haft inslag av reseskildringar frän främmande länder. Som
gästföreläsare medverkade statsminister Tage Erlander, stadsbibliotekarie Bengt
Hallvik, sparbankskonsulent Tuwe Andersson och resebyråombudsmännen Ernfrid
Jonsson och Olle Persson. För övriga föreläsningar svarade instruktör Gösta
Hiibinette.

Kommunalkunskap för synskadade har samlat ett 2o-ral synskadade deltagare och
behandlade följande ämnen: Den nya skolan (L.-G. Herlin), barnavården (Gunnar
S. Johnsson), nykterhetsvården (Helmer Björkman), åldringsvården (Karl-Ivar
Jernstig), arbetsvården (R. Karlqvist), ungdomsverksamheten (G. Hiibinette),
byggnadsnämnden (Arne Johansson), bostadsförmedlingen (N.-E. Lundbladh),
kommunallagarna i teori och praktik (E. Gustavsson).

I samarbete med FN-föreningen anordnades en föreläsning om UNESCO med
studierektor Sven-Arne Stahre. I anslutning till en SlDA-utställning medverkade
byrådirektören Svea Ohrnstedt från SIDA:s informationsavdelning.

f,\
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I samarbete med HSB, Hälsingborg, anordnades en föreläsningsserie för ordf. i
bostadsrättsföreningarna samt vice värdar. Som föreläsare medverkade föreläsare
från HSB:s Riksförbund samt stadsträdgårdsmästare Stig Billing.

I anslutning till kursverksamheten "Annorlunda barn" föreläste doc. Herberth
Enell om "Det annorlunda barnet", kurator Karin Svensson om "De handikappa-
des möjligheter till hjälp" samt doc. Sven Werne om "Rehabiliteringsmöjligheter
för handikappade".

tilleralurarra ngemang

I samarbete med Stadsbiblioteket genomfördes under säsongen följande litteratur-
arrangemang: "Zigenarna i dagens samhälle" med författaren Katarina Taikon
som föreläsare, "En bok jag minns" under medverkan av fru Margr6t Ffermansson,
herrar Karl Salomonsson, Ove Sommelius, Allan Selge, Bert Gunnemo och Ove
Ohrström. "Kolingen" med lektor Helmer Lång som föreläsare måste på grund av
publiktillströmningen ges i repris.

Tealerarrangemang

Tillsammans med Skånedistriktet och Stadsteatern arrangerades under säsongen tre
teaterträffar för ABF-medarbetare. I anslutning till föreställningen "Soldaten
Svejk" föreläste lektor Helmer Lång under rubriken "Humorn som vapen för
freden". Fil. dr. Karl V. Donndr gjorde inledningen till pjäsen ". .. i krig skulle
draga" och redaktör Staffan Tjerneld höll ett uppmärksammat föredrag om ett
"Möte med Hjalmar Bergman" i anslutning till dennes pjäs "Markurells i Vad-
koping".

I samarbete med Skådebanan arrangerades fyra teaterresor till Malmöteatrarna.
Sålunda har drygt 300 personer sett föreställningarna "Gustav III", "Dollarprin-
sessan", "Vita Hästen" och "Ä en sån härlig fred".

Pensionärernas teaterkvällar har haft drygt 100 abonnenter. Två specialabonne-
mang har gjorts för de synskadade. Avdelningens eget abonnemang för cirkel-
ledare m.fl. har haft ett 40-tal abonnenter.

Utslållningrverksamhelen

Samlingsutställningen "Höstsalong -66" arrangerades i Stadsbiblioteket under

tiden 7-23 oktober. Trettiofem konstnärer utställde måleri, grafik, skulptur och

keramik. I bibliotekets ungdomsavdelning utställdes ett stort antal teckningar av

elever i stadens skolor. Bland dessa utvaldes Rune Johanssons teckning som motiv
till utställningsaffisch. Biblioteksstyrelsens ordförande Einar Swenson vernissage-
talade inför en stor och intresserad publik. Museiintendenten L.-G. Kindström
svarade för utställningens estetiska arrangemang. Publikmässigt var utställningen

10
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en klar framgång, Samma kollektion konstverk visades i Landskrona Konsthall.
"Hur styrs och ställs i vår stad" var titeln på en kommunalpolitisk informations-
utställning i Stadsbiblioteket den 7-17 september. I densamma deltog etr 30-ral
styrelser och nämnder i sraden med modeller, ritningar, diagram, statistik och
bildmaterial. Stadsfullmäktiges ordf. Karl Salomonsson öppnade utställningen. För
skoleleverna utarbetades ett frågeformulär byggt på uppgifrer från utställnings-
skälmarna. Drygt 80 skolklasser besökte urställningen som härutöver hade en stor
vuxenpublik. Arne Björneborn svarade för den tekniska uppbyggnaden av urställ-
ningen, vilken sammanstälhs av Gösta Hiibinette.

Pressfotografernas utställning under motor "Tillfället fångat i flykten" visades i
Stadsbibliotekets entråhall under tiden 12-21 jawari. Tolv pressforografer i sta-
den deltog i utställningen. En tremannajury bestående av intendent L.-G. Kind-
ström, fotograf Olle Lindberg och redaktör Alf Mattesson svarade för bildurvalet,
Samma jury utsåg vinnande bild som hade inlämnats av fotograf Eje Sjölander.
Bilden belönades med en veckas utlandsresa. Publikpriset gick genom lortdragning
till fru Birgit Johansson. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Stads-
biblioteket. Museiintendenr L.-G. Kindström svarade för utställningens esretiska
afrangemang.

I samarbete med Musdet i Hälsingborg arrangerades riksutsrällningen Multikonst
i Vikingsbergs Konstmuseum under tiden 11-26 februari. Såväl försäljnings- som
publikmässigt blev detta första försök med Riksutställningar en stor framgång.
Propagandan i massmedia bidrog till det godartade resultatet. Ett betydande antal
skolklasser besåg utställningen under intendent Kindströms och amanuens Marga-
reta Hanssons skickliga ledning. Exakt samma utställning visades på 100 platser i
landet under samma tid.

Tillsammans med FN-föreningen arrangerades en utställning om SIDA:s verksam-
het i Nicolaiskolans ljushall den 13-31 mars. Byrådirektör Svea Ohrnstedt invig-
ningstalade inför drygt 200 elever, lärare och pressfolk. Utställningen blev livligt
besökt av skolklasser men också av bl.a. FN-föreningar i Skåne och andra intres-
serade föreningsgrupper.

Sång- och murlkverks.mheten

Antalet sång- och musikcirklar uppgår i år till 505 st., en ökning med 181 cirklar,
vilket utgör inte mindre än 44,8 0/o av den samlade verksamhecen.

Musikförskolor drivs på fem olika piatser. Ny för året är förskolan på Jönkö-
pingsgatan, Ledarinnor är Gunnel Andersson och Birgit Larsson.

Birgit Larsson leder även ungdomskören, vilken, förutom sång, också sysslar med
en musical vartill ungdomarna själva har författat librettot.

Jazz-sånggruppen har utvecklats kvalitativr och har under Tuwe Anderssons led-
ning rönt stor uppskattning vid sina många engagemang.
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Studieorkestern är ombildad och har med sin nya, moderna spelstil uppmärksam-
mats av dagspressen i Skåne.

Förutom en stråkkvintett har verksamheten berikats med ytterligare en stråk-
ensemble bestående av ca 10 deltagare. Ledare är Pontus Nordqvist.

Musikföreningen har varit flitigt engagerad, inte minst den del därur som benäm-
nes "Brunns-sextetten".

ABF:s ungdomsorkester (Vaktparaden), gjorde återigen en hedersam insats vid
musikfestivalen i Neerpelt, Belgien, varifrån den hemförde ett 1:a-pris erövrat i
konkurrens med ensembleer från hela Europa. Orkestern med tillhörande trum-
korps har framträtt vid ett flertal tillfällcn.

Samtliga ensembleer har stått till medlemsorganisationernas, stadens organisatio-
ners och institutioners tjänst i mycket stor utsträckning.

Medlemsorganlrallonernar verkramhel

Medlemsorganisationernas studieverksamhet har under året dominerats av studier-
na kring kurserna "Facklig grundkurs" och "Pengar och Priser".

Ett ökat intresse för ämnen kring samhälls- och ekonomiska frågor kan också no-
teras. Intresset för kurserna har varit stort och ca 98 olo av anmälda deltagare har
fullföljt studierna. Den samlade studieverksamheten för medlemsorganisationerna,
fackliga, politiska och ideellt anslurna, har omfattat 291 studiecirklar med 2,757
deltagare. Den fackliga, politiska och ekonomiska ämnessektorn har haft huvud-
parten av verksamheten eller 182 studiecirklar med 1.643 deltagare, Från före-
gående år betyder det en ökning av 51 cirklar på detta område, Då cirkelverk-
samheten i flera fall föllts upp av veckoslutskurser, har detta gjort att intresset
för fackliga studier stegrats, vilket bådar gott för den kommande studiesäsongen.
Till ABF är 80 organisationer och föreningar anslutna, varav 30 är fackföre-
ningar och de övriga politiska och ideella föreningar.

Föregående studiesäsongs framgång kring Radiouniversitetets kurs i Statskunskap
har följts upp med studier för de som ännu inre renrerar för betyg i ämnet. En
tentamensskrivning anordnades av ABF under januari månad.

Ett samarbete med FCO kring kursen "Pengar och priser" resulterade i ert
25-tal studiecirklar av vilka de fackliga organisationerna och de socialdemokra-
tiska kvinnoklubbarna svarade för huvudparten.

Som ett led i denna aktion genomförde FCO och ABF en prisundersökning, som
blev livligt debatterad på en veckoslutskurs å Orenäs. Till denna debatt var även
de prisundersökta företagens chefer inbjudna. I övrigt medverkade ombudsman
Gunborg Lindahl från LO.

Den utveckling, som skönjdes under föregående säsong, att medlemsorganisatio-
nerna internt anordnar veckosluts. eller flerdagskurser i samarbete med ABF,
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har ytterligare utvecklats. Bland sådana kurser kan nämnas en 4-dagarskurs i
arbetarskyddsfrågor, som anordnades i samarbete med Sv. Fabriksarbetareför-
bundets avd. I och företagen inom dess verksamhetsområde. Det nya företags-
nämndsavtalet har också livligt penetrerats dels i cirklar och dels vid två vecko-
slutskurser.

Kurserna i facklig juridik har traditionsenligt fortsatt, dock inte i den utsträck-
ning som under föregående säsong. I övrigt har avtals- och arbetarskyddsfrågor
varit de ämnen som behandlats vid de fackliga organisationernas veckosluts-
kurser.

Som ett led i att fördjupa inrresset för kommunala frågor inbjöd FCO och ABF
de fackliga organisationerna till en veckoslutskurs om 'lKommunal ekonomi och
demokrati". Kursen, som samlade ett 3O-ral deltagare, uppskattades och för-
hoppningar om en uppföljnirig av denna kurs framfördes,-varvid man kunde
tänka sig att ta upp olika kommunala nämnders verksamhet till granskning.

Två heldagskonferenser för sSU och yngre fackföreningsmedlemmar har anord-
nats i samarbete med Fco. På dessa konferenser har ssu presenterat sitt pro-
gram, fackliga spörsmål och studiefrågor behandlats och kompletterats med
grupparbetsuppgif ter.

Under rubriken "social jämlikhet och trygghet,' anordnades tillsammans med
FCo:s kvinnokommitrd och de socialdemokratiska kvinnoklubbarna en upp-
märksammad konferens. Ett 7o-tal konferensdeltagare åhörde socionom Anita
Gradins kontroversiella föreläsningar, samt grupparbetade och diskuterade kring
olika frågeställningar kring konferenstemar.

Den tendens, som visats till ökat studieintresse, bland våra medlemsorganisatio-
ner, kommer att ställa ökade krav på samarbetet mellan ABF och organisa-
tionerna vid uppföljandet av de avslutade studierna samt startandet av nya ak-
tiviteter. speciellt är det glädjande att flertalet av deltagarna i Facklig grundkurs
tillhör den yngre delen av medlemskadern och detta intresse skall I -samarbete

tillvaratagas till den kommande studiesäsongen.

Högertrallkskolan "Du i lraliken"

Inför omläggningen till högertrafik den 3 sept. 1967 startades från ABF:s sida en
intensiv propaganda för studier kring HTK:s material "Du i trafiken". Sålunda
anordnades en speciell cirkelledarutbildning vid en veckoslutskurs i november
månad. Vid denna medverkade HTK:s länsombud rektor Per Sjödin och M:s
speciella körgård presenterades. Kursen rönte stor anslutning och cirkelledare
har sedan rekryterats bland dessa deltagare. Inom Hälsingborgs Kvinnliga Bilkår
har även en intern cirkelledarutbildning skett. stadens förvaltningar visade stort
intresse för kursen och Renhållningsverket, Gatukontoret och Spårvägen star-
tade cirklar för sina anställda i stor omfattning. Dessa följdes sedan av vissa
medlemsorganisationer. Ett samarbete med MHF har också inletts för startande
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av cirklar. För pensionärerna har en omfattande verksamhet förekommit kring
ett speciellt material för dessa. Denna verksamhet avslutades med en information
från Gatukontoret om vad Hälsingborgs stad gör åt de olika trafiklederna inför
omläggningen.

De åtgärder, som hitintills vidtagits har till studiesäsongens avslutning givit
49 studiecirklar med inalles 559 deltagare. Då dessa frågor fortfarande är ak-
tuella kommer flera studiecirklar att startas av organisationer och förvaltningar,
varför den slutliga siffran f ör Högertrafikskolan även under den kommande
studiesäsongen kommer att bli ganska hög.

Musikanangemang

Den sjunde upplagan av "Unga löften i svenskt musikliv" arrangerades söndagen
den 5 mars i Konserthuset. Dirigenten Rainer Miedel, som även detta år fått för-
troendet, valde denna gång att framträda med Rosenbergs Ouverture Marionet-
ter och Dvoraks Symfoni nr 8 i G-dur. Solist var hälsingborgsgymnasisten Flans
Pålsson som debuterade med Mozarts pianokonsert nr 25 i C-dur, Såväl dirigent
som solist skilde sig med heder från sina uppgifter, vilket också framgick av
pressens recensioner.

Konsertverksamheten i Stadsbibliotekets hörsal har haft stor omfattning. Så-

lunda introducerades tre intima konserter på sommarlördagar under medverkan
av Hans Pålsson, Lars-Bertil Jönsson, Ahto Jondorf och Jan Ridell.

I anslutning till "Höstsalong -66" anordnades tre konserter under medverkan
av gitarristen Thomas Johansson, sopransångerskan Ulla Henriksson, violinisten
George Arellano och pianisten Hans Pålsson. Den berömde lutenisten Thomas
Birth gav två uppskattade konserter varav en för avdelningens musikstude-
randen,

Under vårterminen gästade den amerikanska violinisten Elisabeth Matesky hör-
salen med en uppmärksammad violinkonsert.

För deltagarna i musikundervisningen arrangerades en pedagogisk pianokväll
med den välkända pianisten lrene Mannheimer.

Säsongens konserter i hörsalen avslutades med två bejublade framträdande av
Kyndelkvartetten, varav ett arrangerat för musikstuderanden. Sistnämnda kon-
serter genomfördes i samarbete med Stadsbiblioteket och Kammarmusikföre-
ningen. Samtliga arrangemang i hörsalen hade god publik tillslutning.

Säsongens ojämförligt största publiksuccd blev en konsert med Viener Sänger-
knaben i Konserthuset tisdagen den 27 september, Den välkända gosskören för-
tjuste en fullsatt salong med ett omväxlande sångprogram och en komisk opera
i en akt. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Sv. Musikerförbundets
avd. 5 i staden.
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Pensionärsverksamhelen

Utöver den på annan plats i berättelsen redovisade föreläsnings- och teaterverk-
samheten för pensionärer, har en betydande gruppaktivitet bedrivits på olika
platser i staden. Sålunda har fritidsgårdarna varit väl utnyttjade för pensionä-
rernas sömnads- och hobbygrupper och amatörteaterverksamhet. Med tillkomsten
av "pensionärsvillan" ökades verksamheten ut med sådana ämnen som flamsk
vävnad och keramik. Litteratur, film, småslöjd och hobby har liksom tidigare
tilldragit sig pensionärernas intressen. Sångkören och musikensemblen har under
kantor Eric Roos'skickliga ledning blivit en attraktion för pensionärsorganisa-
tionernas mötesverksamhet. Teatergruppen har med Maj Fljort.som ledare gjort
flera bejublade framträdanden för olika föreningar inom och utom staden.

Pensionärernas vårutflykt samlade drygt 80 deltagare och utflyktsmålet var
Värmland. För det fylliga reseprogrammet svarade Resos hälsingborgsavdelning.
Under den nu avslutade säsongen har resegruppen studerat Gotland,

Bertha Holmberg har på ett förtjänstfullt sätt varit avdelningen behjälplig i
ovannämnda verksamhet.

Verksamhelen lör handikappade

För synskadade anordnades på hösten en försöksverksamhet i småslöjd i syfte att
under några dagtimmar bereda omväxling och tillfälle till kontakt med andra
för i första hand den grupp synskadade som sitter isolerade p.g.a. rörelsehinder
eller andra orsaker. Försöket slog mycket väl ut och gruppen har under hand
vuxit ut att omfatta femton deltagare, ivrigt sysselsatta med ryaknytning, mo-
saikläggning, korg- och plastarbeten m.m. ABF-personalen har svarat för trans-
porterna till och från hobbylokalen. Som ledare har Solveig Cederholm och
Karin Dahlberg nedlagt ett föredömligt arbete.

Den på annan plats redovisade kommunalkunskapskursen för synskadade har
rönt stort intresse och verksamheten där har kännetecknars av intensiv fråge-
och debattlusta. Joel Moddn har tjänstgjort som cirkelledare och transport-
organisatör.

Tre teaterkvällar för synskadade har rönt stor uppskattning.

För rörelsehindrade startades en hobby- och småslöjdsgrupp i kvarteret Rosen-
knoppen. På grund av svårigheter att få transportfrågan löst har vi tvingats be-
gränsa deltagandet till de i närliggande omgivningarna bosatta rörelsehindrade.
Det är emellertid vår och DHR:s förhoppning att transportfrågan ska kunna
lösas och att vi därigenom kan bereda lika möjligheter för alla rörelsehindrade
oavsett bostadens placering. Karin Dahlberg leder den livaktiga gruppen och
Inga Henningsson assisterar.
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Yerksamhelen på S:la Maria rjukhur

Sjukhusledningen och ABF har i samarbete bedrivit en omfattande fritids- och
gruppverksamhet för patienterna på S:ta Maria sjukhus. Sålunda har i ett 20-tal
studiecirklar bedrivits studier i engelska, matematik, maskinskrivning, hem-
kunskap, porslinsmålning samt teckning och målning.

Verksanhelen på Hälsingborgs tångvårdsan3lalt

För internerna på Hälsingborgs fångvårdsanstalt har, liksom under tidigare år
ABF i samarbete med fångvårdsdirektionen, anordnats en omfattande studie-
verksamhet.

a'

Studiecirklar i tyska, engelska, svenska för utlänningar och matematik har varit
verksamma. Dessutom hä, korr"sporrdensstudier i sliilda ämnen bedrivits. Såsom A
rådgivare och studieledare har Villy Blazek och Nils Falk fungerat.

Verkranhelen vld Förenlngen Hemgårdar

Samarbetet med Föreningen Hemgårdar har under den gångna studiesäsongen
fungerat friktionsfritt och studierna har på ett förtjänstfullt sätt organiserats av
Christer Svinhufvud. Ett 60-tal studiecirklar, företrädesvis i praktiska och este-
tiska ämnen har arbetat i Villa Skalet. ABF:s expedition har svarat för admi-
nistration och service.

Slalsbidrag

Av statsmedel har avdelningen erhållit följande anslag:
Till studiecirklarna och fritidsgrupperna kronor 281.036r 50.

Kommunall bidrag

Av kommunala medel har avdelningen för sin studiecirkel-, kurs- och föreläs-
ningsverksamhet erhållit anslag i enlighet med gällande kommunala normer. /$\
Under verksamhetsåret har uppburits kronor 317.345: -.
ABF:s och TBV:s samarbetskommitt€ har erhållit kronor 2.500r - för kostnader
i samband med Höstsalong -66.
För den förståelse och uppskattning som stadens myndigheter härigenom visat
ABF-avdelningen framför^å.r, styr"li" sitt vördsamma tack. 4

övriga anslag

Från skilda företag och organisationer i staden har avdelningen uppburit kro-
nor 2.950: -.
För värdefullt ekonomiskt bistånd uttalar avdelningen sitt varma tack.
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SLUTOND

Äter kan hälsingborgsavdelningen redovisa en rekordsäsong. Efter tidigare avslu-
tade studiesäsonger har från styrelsen ucalats tacksamhet för visat förtroende men
också farhågor, när der gäller lokalfrågan. Skulle utvecklingen under kommande
år följa de senare årens, kan mycker väl den situationen uppkomma att blivande
deltagare i studiecirklar måste avvisas på grund av lokalbrist. Självfallet skall
från styrelsens sida allt göras för att förhindra derta. Den rekordartade utveck-
lingen inom studiecirkelsektorn, där alla ämnesområdena fått del av ökningen,
har också följts av ett större engagemang inom den utåtriktade verksamheten, En
lång rad utställningar, konserter, föreläsningar och diskussioner har ABF ensamt
eller i samarbete med andra institutioner och organisationer framgångsrikt genom-
fört under det gångna året.

utan att därför förringa alla övriga engagemang vill styrelsen ändå uttala ett
särskilt tack till ungdomsorkestern, vilken för andra gången hemförde ett första
pris vid musikfestivalen för ungdomsorkestrar i Nerpeelt, Belgien, i hård konkur-
rens med 1S-talet orkestrar från olika länder i Europa.

Den uppskattning som våra arrangemang har rönt och de erfarenheter som därvid
vunnits, kommer att vata riktmärken för den kommande verksamheten. Styrelsen
finner det angeläget atr här uttrycka sitt tack till ABF-personalen, som rrots
ök-ade arbetsbördor, på ett föredömligt sätt genomfört sini skiftande arbetsupp-
gifter. - Till våra medlemsorganisationer, studieorganisatörer och cirkelledaie
vill vi uttala lrårr varma tack för förtroendefullt och gagnerikt samarbete.

För det ekonomiska stöd som myndigheter, företag och vänorganisationer lämnat
vår avdelning, ber vi få framföra vårt uppriktiga tack.

Hälsingborg i maj 1967.

Stig J, Soensson

Eric Gastaosson

^. 
lobn lohanssonr\

Stig Fredrixon

Allan Ström

Iznnart Larsson

Hans Adrielsson

Lennart Ebbertten

Olle Borg
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ANSTUTNA ORGANISATIONER

Till ABF:s hälsingborgsavdelning är nedanstående fackliga, politiska och ideella
organisationer anslutna. Under verksamhetsåret har dessa medlemsorganisationer
tillsammans erlagt 43.504: 15 i stadgeenliga medlemsavgifter.

Fackliga organisalione

Svenska Beklädnadsarbetareförbundet avdelning 6

Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet avdelning 4

Svenska Bokbindareförbundets avdelning Hälsingborg
Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 4

Svenska Elektrikerförbundets avdelning 4

Svenske Fabriksarbetareförbundets avdelning 1

Svenska Fastighetsarbetaref örbundets avdelning 7

Svenska Frisörarbetareförbundets avdelning 14

Handelsanställdas förbunds avdelning 6

Svenska Järnvägsmannaförbundets avdelning 32

Svenska Järnvägsmannaförbundets avdelning 110

Svenska Järnvägsmannaförbundets avdelning 169

Svenska Järnvägsmannaförbundets avdelning 312
Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning 7

Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning 40
Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avdelning 2

Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 31

Svenska Musikerförbundets avdelning 5

Svenska Målareförbundets avdelning 4

Svenska Posdörbundets avdelning 11

Sko- och Läderindustriarbetareförbundets avdelning 3

Svenska Skorstensfejeriarbetareförbundets avdelning 3

Statens Sjukhuspersonalsförbunds avdelning 20
Svenska Teleförbundets avdelning 10

Svenska Teleförbundets avdelning 102

Svenska Texdlarbetareförbundets avdelning 22
Svenska Transportarbetareförbundets avdelning 14

Svenska Träindustriarbetareförbundets avdelning Malmöhus sektion Hälsingborg
Tullmannaförbundets hälsingborgsavdelning
Typografiska föreningen
Litografiska föreningen
Vävlagareförbundets hälsingborgsavdelning
Fackliga Centralorganisationen

Politiska organisalioner:

Hälsingborgs Arbetarekommun
Hälsingborgs Kommunistiska Arbetarekommun
Hälsingborgs Norra Socialdemokratiska Kvinnoklubb
Hälsingborgs Socialdemokratiska Kvinnoklubb
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Hälsingborgs Socialdemokratiska Tjänstemannaf ören ing
Råå Socialdemokratiska Kvinnoklubb
Elinebergs Socialdemokratiska Kvirrnoklubb
Råå-Ramlösa Socialdemokratiska sällskap
Socialdemokratiska föreningen
Kristna Socialdemokratiska gruppen
Samarbetskretsen av SSU
SSU - Elineberg
SSU - Ringstorp
SSU - Hälsingborgsklubben
SSU. UNIK

ldeelle organl$lioner:

DHR:s södra distrikt
DHR:s lokalavdelning
Föreningen för Astma-Allergi
Folkdansens Vänner
Föreningen för Hjärt- och Lungsjuka
Fritidsklubben Lyckan
HSB Hälsingborg
Hälsingborgs Skyddssamaritf örening
Hälsingborgs Fredsförening
Eskilsminne Kooperativa Kvinnogille
Hälsingborgs Kooperativa Kvinnogille
Hälsingborgs Ostra Kooperativa Kvinnogille
Hälsingborgs Korporationsidrottsförbund
Hälsingborgs Idrottsförening
Hälsingborgs Nykterhetsförbund
Hobbyklubben Pantern
Idrottsföreningen Kamraterna
Koloniföreningarnas Samorganisation
La Espero, Hälsingborgs Esperantosällskap
Luggudegillet
Manskören Harmoni
Manskören Lyran
Motormännens Helnykterhetsförbund
Nordvästra Skånes Biodlrreförening
Norra Skånes Hyresgästförening
Nya Frimärksklubben
Svensk Trädgårdsungdom
Hälsingborgs Pensionärsförening
Tretorns Konstklubb
Unga Urnar
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RÄKENSKAPSBENÄilELSE FöR

Yerksamhetsårel

shslder: 
A'DELNINGENS EK.N.MISKA

Källskatter 9.57Ar -Stipendiefond 100: - AInteckningslån 9.700:- ' ,l
Värdeminskningar ... 34,125:.-
Jubileumsinsamlingen . 4.37Ot -Div. kreditorer...... 25.830:92
Magnarpslotteriet... 17.864:44
Eget kapital 130t67 

a

Kronor 101.691: 03

VINST-

18.343:76
160.3llz 22

15.693:99
68.4072 89

369.OM:94
68.18lz 73
16.7222 33
17.O84:75
6.494:6O

21.827:19
806: 45

94| 56

ocH
Kostnader:
Avskrivningar, inventarier
Löner och arvoden
Expeditionskostnader
Lokalkostnader .....
Studiecirklarna .....
Kurser och föreläsningar
Studiepropaganda ..
Stipendier, anslag, årsavgifter ..
Organisation, information
Ovrig verksamhet ...
Fastighetskostnader, Magnarp
Ärets vinst

Kronor 762.973:67

AVDELNINGENS EKONONKA
Tillgångar:
Kassa . 731:99
Postgiro 3.712:74
Checkräkning 70O:4I
Bankgiro 84.5Olz 49
Sv. Kreditbank ..... ll2:83
Uvriga banker .. . . . 6.625: 05

Magnarp 58.500: -Inventarier 27.000: -Aktierochandelar ....:.. 560:-
Diversedebitorer ... 6.936:80

Kronor 189.381 : 31
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ABF:s HÄL$NOBOROS VDELN|NO

lg6f-/.96t

STÄLLNTNG DEN I MAJ 1966
Tillgångar:
Kassa
Postgiro
Checkräkning
Bankgiro
Sveriges Kreditbank
Uvriga banker
Magnarp
Inventarier
Aktier och andelar

FORLUSTKONTO
Intähter:
Statsbidrag
Kommunalt anslag .
Ovriga anslag .
Medlemsavgifter . ...

. Cirkelavgifter .
Kursavgifter
Räntor
Ovrig verksamhet .. .

241:56
88:47

373: 17

662 96
1.86* 13

6.154:69
58.500: -30.000: -560: -Diversedebitorer ... 3.g42205

Kronor 101.691: 03

281.036: 50
217.3452 -

2.9502 -43.504: 15
l5l.24ot 50
42.427: 15
2.1872 29

22.283': 02

Kronor 762.973t 6l

sr,f\rNc DEN 30 ApRrL 1e6z

Värdeminskningar ...
Jubileumsinsamlingen

Magnarpslotteriet .......
Förskott kommunalt anslag . 100.000: -Eget kapital 225:23

Kronor 189.381: 3l

Skrlder:
Skatter
Stipendiefond
Inteckningslån

Div. kreditorer

675:. -100: -8.700: -34.125: -4.370: -23,321:64
17.864:44
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Revlrorornar ullllrndc
Undertecknade revisorer, vilka granskat ABF:s hälsingborgsavdelnings räkenska-
per, har funnit dessa rätt och väl förda, alla poster styrkta med vederbörliga
verifikationer samt i överensståimmelse med protokoll, vilka vi tagit del av. Den
kontanta kassan, bankhandlingar och postgiro har kontrollerats utan anmärkningar.

Vi föreslår därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen om'
fattar.

Hälsingborg i juni 1967.

Bet.Ttil Peuersson H.elga Hermansson Hanl Nord1vist

Stadsrevisionens i Hälsingborg utsedde revisor, ingenjör Thure Bolmdn, har grans-
kat avdelningens räkenskaper.
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ALLT FLER OCH FLER HAR FUNNIT

ABF:s tidning

FONSTRET
läs- och prisvärd

Tidningen som utkommer

med 10 nummer per år

kostar 12: -
För ABF-medlem 9: -

PRENUMERATION KAN GORAS GENOM ABF:s EXPEDITION
FOLKETS HUS - TEL. 11 4699, 124099
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T ,IIAGNARPSGÄRDEN
ligger i sommorfogro Biörkhogen. 3 km
norr om Sköldervikens stotion. Gördens
huvudbyggnod inrymmer förelösningssol,
somlings- och söllskopsrum, fyro 3-bödds-
rum, kök, molsol soml personolrum. Dess-
utom finns en onnexbyggnod innehEllon-
de l0-12 söngplotser.
Mognorpsgårdön ör ideolisk för s6völ
lönöre som kortore besök. I mån ov ul-
rymme under sommormånoderno finns
det möilighet lill semeslervislelse.

I UTFTYKTSIIIÄI
Genom sitl vockro löOe och lrivsommo
omgivning, med möilighet till ovkopp-
ling, ör Mognorpsgörden ell lömpligt ul.
flyklsmå1. Koffe seryeros efter förbestöll-
nr ng.

T KURSER & KONFERENSER

Mognorpsgörden, som ör vinlerbonod och
ör olieeldod, slör öppen för kurser och
konferenser under helo årel. Förelös-
ningssol och söllskopsrum ör ulmörkto
lokoler för förelösningor, konferenser.
grupporbelen och övrigo hithöronde ok-
liviteter. Mot seryeros i sombond med
kurser och konferenser efter förbeslöll-
ni ng.

I TAGERTIV
Mognorpsg6rden lömpor siq öven för
mindre l6ger. Tomien ger utrymme för
co 20 tölt och somtidioi olols för löoer.
livets övrioo okliviteier.' Omoivninäen
ger,dessulöm möilighet till siort- öch
fri I uftstövl ingor.
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FURHYRNING GENOM ABF:s EXPEDITION,

FOTKETS HUS, HALSINGBORG, TET. II4699

NP-Verken AB, Hbg


