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HÖSTMÖTE MED DELTAGARREKORD 

 
I år slog vi nytt deltagarrekord på vårt höstmöte, närmare 150 personer deltog i antingen 
själva höstmötet eller åtminstone i kvällens Shipbrokers´ Dinner. 
 
Efter kansliets inledande överblick om tillståndet i de svenska farvattnen inleddes dagen 
med Ari Marjamaa, Head of Global Market Intelligence, på Wallenius Wilhelmsen Logistics. 
-Den globala ekonomin fortsätter att förbättras, vilket märks framförallt i utvecklingsländerna. 
Men även USA har börjat röra på sig på allvar och Europa är inte så uträknat som debatten 
ibland gör gällande. När det gäller sjöfarten och då framförallt roro-sjöfarten så ökar 
komplexiteten i den globala handeln, vilket måste tas i beaktande av dagens operatörer.  
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Peter Andersson, svensk expert på containervägning på MariTerm AB, kunde lugna oss 
inför farhågorna om strulet som blir till följd av de nya föreskrifterna för containervägning 
som börjar gälla från och med 1 juli 2016. 
 
– Transportstyrelsen har ännu inte skrivit klart sina föreskrifter, men jag tror inte 
förändringen blir så dramatisk för oss här i Sverige. I alla fall inte för dem som redan 
idag har bra rutiner för hantering av containers och containerdokumentation. 
 

 
 
Fr v Henrik Kristensen, vd, APMT i Göteborg, Chris Halligan, program manager på Yilport som driver containerhamnarna i 
Oslo och Gävle och, Niels Vallø, vd Helsingborgs Hamn gjorde alla sitt bästa för att marknadsföra just sin hamn. 

 
Före kaffet blev det debatt på temat: Containerhamnarnas kamp, räcker volymerna till för 
alla? 
 
Det var knappast förvånande att de tre hamnrepresentanterna ansåg att det inte behövs 52 
hamnar längs den svenska kusten. Henrik Kristensen gick längst och tyckte det räckte med 
tio stora hamnar, det vill säga hamnar med anslutande järnvägar och motorvägsnät.  
 
Eftermiddagen ägnades helt åt konsten att förutse framtiden. Att det är svårt insåg vi alla då 
Mats Boberg, på Joship, fick blommor för att han var den som bäst hade gissat på priset på 
MGO, marine gasoil. Förra året var priset 713 USD/ton och efter att vi på kansliet rättat alla 
visitkort med gissningar om årets prisnivå visade det sig att fler trott att priset nu skulle vara 
över 1 200 USD/ton än under 600. Mats Bobergs gissning låg på 567 USD/ton och därmed 
blev han bäst, eller ska vi säga minst dålig? Det rätta priset den 6 november var nämligen 
388 USD/ton. 
 
Men om det är svårt att förutse oljepriset, hur förhåller sig oljebolagen till det? Vad betyder 
oljepriset för oljebolagen och rederierna? Vem tror på fossilfri framtid? Det enkla svaret blev 
att lågt oljepris är bra för både raffinaderier och tankrederier, då det normalt ökar 
efterfrågan, men att framtiden ALLTID är omöjlig att förutse. 
 
– För oss gäller det bara att hänga med i svängningarna, som Kim Ullman, vd, Concordia 
Maritime uttryckte det.  
 
Magnus Wallenbert, chef på produktavdelningen på Preem kunde dock visa att även om det 
är långt till helt förnybart drivmedel har ändå processen påbörjats i och med att 14 procent 
av Preems totala produktion är förnybar.  
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– Det mesta är vår Preem Evolution Diesel som minskade koldioxidutsläppen med över  
535 000 ton under 2014, vilket motsvarar utsläppen från 216 000 bilar. 
 
Att tankrederierna tror att den helt fossilfria framtiden dröjer visade inte minst Stefan 
Magnusson som på kort varsel kunde ansluta till seminariet och berätta om de fyra 
nybeställningar som lades dagen före höstmötet av Furetank, Thun Tankers och Älvtank. 
Stefan Magnusson är general manager Chartering i vårt medlemsföretag Furetank 
Chartering som fått kommersiellt management för samtliga fyra fartyg. 
 

 
 
De fyra fartygen ska drivas med LNG och skrovet är utformat för lägsta möjliga bränsleförbrukning. Ett normalt fartyg i den 
här storleken förbrukar ca 20 ton bränsle per dygn, medan dessa nybyggen kommer ner i en förbrukning av 12 ton. 
Dessutom halveras utsläppen av Co2. 

 
 

 
 
Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith, mp, Stefan Magnusson, vd Furetank Chartering, Magnus Wallenbert, 
produktchef på Preem och Kim Ullman, vd på Concordia Maritime hade olika syn på när den fossilfria framtiden inträder. 

 

 
Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith, avslutade dagen och hon är som 
vanligt en oförtröttlig optimist.  
 
– Det finns väl ingen som inte förstått att oljan måste fasas ut, menade hon och spände 
ögonen i herrarna på scenen. 
 
Men om nu oljan ska bort så fort som det är bara är möjligt är Karin Svensson Smith 
desto mera positiv vad gäller sjöfartens potential. 
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– Vi måste ha mer sjöfart och ni måste bli tuffare. Ni ska ju inte kräva att staten tar 
kostnaden för isbrytningen, det är för lite! Ni ska se till att alla transportslagen betalar 
sina kostnader. När så skett kommer sjöfarten att bli den stora vinnaren och det vinner 
miljön på. Inget annat transportslag släpper ut så lite klimatpåverkande gaser som 
sjöfarten och det måste ni bli bättre på att utnyttja i er marknadsföring, sa Karin 
Svensson Smith och den här gången spände hon blicken i alla oss i salen. 
 

 
 
Kvällens middag blev även den en trevlig, om än trång, tillställning på Villa Johanneberg.  
Under middagen fick bland annat Lisa Björklind, befraktningsmäklare på Jönsson 
Novabolagen, titeln Diplomerad Skeppsmäklare, blommor och applåder. Titeln får man efter 
ett års yrkeserfarenhet och avklarade ICS-studier i Shipping Business och det ämne som 
man arbetar i, alltså Dry Cargo Chartering i Lisas fall. 
 
Tidigare har vi diplomerat följande sju (på de företag där de arbetade när diplomeringen 
utdelades): 
 
Henning Schou SDK Shipping Port Agency 
David von Platen Wagenborg Shipping Liner Trades  
Peter Österman GAC Shipping Port Agency 
Martin Alm  Almco Shipping Dry Cargo Chartering 
Anna Bergstedt Bay of Bothnia Port Agency 
Mikael Jarlhammer STEM Shipping Tanker Chartering 
Lukas Jönsson Ferm & Olsson Port Agency 
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Läs mer om vårt höstmöte i Sjöfartstidningens reportage, där man även kan ta del av 
intressanta kommentarer, inte minst om hur många hamnar som behövs… 
 
Dagsaktuella frågor på mäklarmöte  och ”Osannolikt att farledsavgifterna försvinner” 
 
Samtliga power point-presentationer ligger på vår hemsida, under medlemsexklusivt: 
www.swe-shipbroker.se  
 

 
SVERIGE PARTNERLAND PÅ 67:E EISBEINESSEN 
 
Nästan allt var blått och gult när den sextiosjunde Eisbeinessen avfirades i Hamburg i 
november. Dagen före själva Eisbeinessen var bland andra styrelsen inbjuden till en 
välkomstreception i Hamburgs Rådhus, där bland annat vår ordförande Johan Ehn höll ett 
mycket uppskattat tal om vikten av att sprida insikten om sjöfartens positiva inverkan på 
bland annat global fattigdomsbekämpning.  
 
– Vi ska vara stolta, vi som jobbar inom sjöfarten, sa Johan och fick varma applåder som 
tack. 
 

 
 

http://sjofartstidningen.us5.list-manage1.com/track/click?u=1369dbd8781eb3a85956a7247&id=c66e8e545b&e=915db05ead
http://sjofartstidningen.us5.list-manage.com/track/click?u=1369dbd8781eb3a85956a7247&id=5ca7778b14&e=915db05ead
http://www.swe-shipbroker.se/
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Över 5 000 skeppsmäklare och andra verksamma inom sjöfarten hittade varandra  
under de blågula fanorna, här minglas det innan alla satt sig. Som partnerland handlade 

mycket om Sverige, framförallt under välkomsttillställningen och inte minst i media.  
 

 
 

Göran Wramfelt, Hans-Inge Lidén, Joachim Pyk, Susanne Åkesson, Gregor Loebbert, Johan Ehn,  
Peter Anderson, Berit Blomqvist, Thomas Lund och Carl-Johan Leijonhielm var bara några av alla  

svenskar som bjudits in till Eisbeinessen i Hamburg. 
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BÄTTRE RUTINER KRÄVS I SAMBAND MED UTLÄNDSKA 
SJÖMÄNS RESOR IN OCH UT UR SCHENGENOMRÅDET  
 
Sveriges Skeppsmäklareförening har nu tröttnat på problemen som många 
fartygsagenter brottas med vid tillämpningen av visum för sjömän. Vi har därför krävt att 
Rikspolischef Dan Eliasson ser över sin organisation och underlättar för sjömän att 
komma hem till sina familjer. Vi citerar brevet i sin helhet då det även visar hur 
vardagen ser ut idag för många fartygsagenter: 
 
”Våra medlemsföretag finns i stort sett runt hela den svenska kusten, åtminstone vid de 
platser där det finns en hamn med fartyg som lägger till. Med undantag för våra färjor är 
dessa fartyg sällan svenskflaggade och fartygens besättning kommer ofta från länder 
utanför EU. 
 
Någon gång ska dessa sjömän naturligtvis flyga hem och för de av våra medlemmar 
som är fartygsagenter är hanteringen av besättningsbyten en viktig del i yrkesrollen.  
 
Jag har nu fått en mängd olika klagomål om att det har blivit allt svårare för våra 
svenska företag att ta emot uppdragen att arrangera besättningsbyten för att sjömännen 
inte får det transitvisum som de behöver för att kunna lämna EU.  
 
I teorin är det naturligtvis samma svårigheter att komma in i EU, men eftersom 
sjömannen vet vad som krävs om han ska mönstra på i en EU-hamn är de problemen 
lösta innan den svenske fartygsagenten möter honom eller henne på flygplatsen.  
 
Hemresan är det lite annorlunda med. När de mönstrar på ett fartyg kanske det inte alls 
är tänkt att trafikera EU, men sjukdom eller ändrade trafikmönster kan snabbt 
omkullkasta den planen. 
 
Vi är väl medvetna om vilka visum som behövs, men frågan är vad vi gör när 
verkligheten inte överensstämmer med våra regler och föreskrifter. 
 
Jag skulle kunna ge hur många exempel på problem som helst, det här är bara de som 
låg nära till hands, alla är verkliga fall från våra medlemmar: 
 
Exempel 1 
Ett fartyg låg och lastade ute på oljefälten i Nordsjön.  På grund av dåligt väder blev 
hemresan till Göteborg försenad och en filippinsk sjöman, vars Schengenvisum gick ut 
dagen innan de ankom till Göteborg, nekades inträde av gränspolisen - trots att det 
enbart rörde sig om EN dag. Våra kollegor på danska sidan fick därför assistera med 
avmönstring utanför Skagen.  
 
För dem var det tydligen inga problem, trots att vi lyder under samma EU-regler! 
 
Exempel 2 
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Vid dödsfall i familjen, svår sjukdom etc har vi kunnat ordna med VISA (dock extremt 
besvärligt och tidskrävande med mycket dokumentation) annars är det nästintill 
omöjligt! 
 
För några veckor sedan var det till exempel en man, vars fru fått missfall i Indien, som 
ville hem från första bästa hamn. Hans visum hade gått ut och han skulle först inte få 
mönstra av, utan skulle tvingas följa med fartyget till Mexico som var nästa destination. 
Inför det beskedet blev han ’helt hysterisk’ och började slänga saker omkring sig på 
bryggan varav en hel del gick sönder. Befälhavaren bedömde honom som en 
säkerhetsrisk ombord och efter att agenten kunnat presentera ett intyg från sjukhuset i 
Indien fick han till slut sitt visum... För fartygsagenten blev detta en hel del extraarbete 
och för sjömannen blev det naturligtvis en oerhört uppslitande situation.  
 
Ska vi verkligen behöva utsätta yrkesfolk för sådan behandling? 
 
Exempel 3 
En annan gång var det några turkiska befäl som var tvungna att åka hem för att förnya 
sina certifikat, annars skulle de förlora sina behörigheter. Deras fartyg var absolut inte 
destinerat till en Schengen hamn utan blev helt överraskande omdestinerade hit. Efter 
många, långa mailkonversationer med bevis från skolan och mycket annan 
pappersexercis fick de till slut sitt visum.  
 
Men problemen handlar inte bara om svårigheten att överhuvudtaget få ett visum, utan 
även om att fartygsagenterna slussas mellan olika regionala polismyndigheter i sin jakt 
på besked. 
 
Exempel 4 
En medlem vittnar om att besättningsmän som legat några veckor på varv i Falkenberg 
behövde mönstra av och åka hem, varvid polisen i Falkenberg kontaktas. De avvisar 
fort ärendet och agenten ombeds kontakta befäl i Halmstad där rätt utrustning skall 
finnas för att kunna utfärda ett transitvisum. Väl där blir fartygsagenten vidareskickad till 
polisen i Landvetter eftersom Halmstad inte kan lösa detta.  Något skäl till varför de 
skulle behöva åka till Landvetter när sjömannen skulle ta tåget till Köpenhamn kunde 
dock inte ges. 
 
På Landvetter blev agenten återigen hänvisad till Falkenberg med motiveringen att 
Falkenberg inte hör till Landvetters område!  Det blev återigen många telefonsamtal 
innan Landvetter dock till slut tog tag i ärendet och ansökan kunde skickas in med 
snabbt godkännande som följd. 
 
Vi vet att en sjöman måste kunna bevisa att visumet har gått ut genom en oförutsedd 
händelse för att ett nytt visum ska kunna utfärdas så att sjömannen kan åka hem. Men 
hur bevisar man sådant egentligen? Oftast är det ju ett misstag som begåtts och 
visumet har gått ut, men nu skall sjömannen hem! 
 
Exempel 5 
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Samma agent som i fallet ovan råkade efter en tid återigen ut för ungefär samma 
utmaning, det vill säga en sjöman, vars sjömansvisum gått ut, vill mönstra av ett fartyg 
som blivit liggande vid varv i Falkenberg. 
 
Fartygsagenten, som lärt sig av tidigare erfarenheter, hör av sig direkt till Landvetter där 
de motvilligt går med på att ta emot en ansökan. (Agenten är glad för han visste ju att 
det inte gick att lösa på närmare håll, alltså vare sig i Falkenberg eller i Halmstad.) 
Ansökan skickas alltså in.  
 
Många timmar senare, på kvällen, ringer Landvetterpolisen och informerar att ansökan 
inte kommer att godkännas. Av ren generositet upplyses agenten även om följande: 
”Istället för att ni betalar för ansökan så kan vi avsluta den redan nu (utan att ha 
ansökt)”. Ansökan avslås därför att agenten, eller rätt sagt sjömannen, inte kunnat 
påvisa ”att visumet gått ut av en oförutsedd händelse”.  
 
Dagen efter trycker rederiets personalavdelning i Holland på och säger att de måste få 
hem honom. ”Han kan ju inte sitta inlåst på en båt på varvet i Falkenberg i flera veckor 
till”. De kontaktar polisen i Landvetter och agenten ringer igen även han. Till slut händer 
det! 
Landvetter kontaktar polisbefäl i Halmstad och helt plötsligt går det att skaffa ett visum i 
Halmstad hur lätt som helst ”skicka ner honom med alla papper så löser vi det”. 
 
Vår medlem avslutar den här historien med följande: 
”Kontentan av det hela blir att man får ringa runt/maila även om det tar hela 
arbetsdagen tills någon lyfter ärendet.  Det är först när man hamnar hos samma person 
flera gånger och hon/hon börjar förstå att sjömannen faktiskt måste hem som något 
sker. (De tar initiativ). Och då går allt smidigt!”  
 
Ska det verkligen behöva vara så här? 
 
Det som hänt nu på senare tid är att våra medlemmar fartygsagenterna har tröttnat på 
att lägga ner den här tiden på att stånga sig mot myndigheter och istället hänvisar man 
sjömännen till andra länder så som Danmark och Tyskland som tydligen har löst EU-
lagen på ett smidigare sätt. Därmed går svenska företag miste om arbete, men det 
allvarligaste är alltså i de fall då sjömännen måste följa med över Atlanten för att man 
inte lyckas ordna ett visum. 
 
Vi vet att vi lever i en orolig tid, men flyktingar och terrorister behöver inte ha mönstrade 
sjömän för att utföra sina dåd, så sluta behandla det internationella sjöfolket med 
misstänksamhet.  
 
Precis som vi önskar de bara en enda sak efter att arbetspasset är avslutat, de vill åka 
hem till familjen. Men till skillnad från oss med vanliga kontorsarbeten har deras 
arbetspass varat i sex månader eller länge än så. Det är inte konstigt om de börjar 
kasta saker omkring sig när någon säger att de måste vara kvar ombord ytterligare fyra 
veckor på grund av ren byråkrati.  
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Hur svårt kan det vara att utfärda ett visum som räcker i de 24 timmar som det max kan 
ta att bege sig från en hamn till den flygplats varifrån ett flyg går hemåt, vare sig 
hemmet ligger i Indien, Turkiet, Filippinerna eller Ryssland. 
 
Hur kommer det sig att Sverige tycks ha den mest restriktiva tolkningen av de 
gemensamma Schengenreglerna av alla länder? 
 
Vi ser gärna att det tillsätts en utredning som snabbt kan se över reglerna och sedan 
utge någon form av handlingsplan med nationella riktlinjer för de här frågorna. 
 
Vi ser fram emot någon form av återkoppling! 
 
 

FÖRENINGENS REMISSVAR OM NYA TULLAGEN 
 

Sveriges Skeppsmäklareförening har lämnat en rad synpunkter på den utredning som 
gjorts inför den nya tullag som ska börja gälla den 1 maj.   
 
Där säger vi bland annat att det är svårt att överblicka vad det egentligen kommer att 
innebära för våra medlemmar eftersom lagtexten ännu inte är på plats.  
 
”Det är snart den 1 maj, så om näringslivet ska ha en reell chans att anpassa sig till de 
nya kraven är det viktigt att allt kommer på plats inom kort och att det kommuniceras på 
ett begripligt sätt.” 
 
Vår allra viktigaste synpunkt är dock att det finns en stor oro inom sjöfarten att de nya 
reglerna kommer att fördröja utfärdandet av lossningsintyg. Idag kommer 
lossningsintygen lite ” när de kommer”.  Det vill säga: om det blir försenat är ingen 
större skada skedd eftersom lossningen ändå påbörjas och ingen har verkat bry sig så 
länge som lossningsintyget kommit förr eller senare.  
 
Det finns en stor oro inom näringen om att rutinerna kring lossningsintyget kommer att 
stramas upp nu, och det kan vi tycka är bra, men det får aldrig bli så att fartyg blir 
liggande på grund av att man inte fått ett lossningsmedgivande i tid. 
 
Vi kräver därför att Tullverket ser över sina rutiner så att de kan ge ett automatiskt 
lossningsmedgivande när fartyget kommit till kaj och alla obligatoriska uppgifter 
rapporterats in. Det vore helt förödande om fartygen blev liggande vid kaj, väntandes på 
ett byråkratiskt ”OK”.  
 
Vi hoppas och tror att Tullverket förstår det här, men eftersom det i rapporten bara 
pratas om vikten av att lastbilar inte får onödiga väntetider, vill vi härmed understryka 
vikten av att helt eliminera väntetiderna för fartyg, som kanske kostar 1 000 gånger mer 
per dag än en lastbil. 
 
Vi skriver också i remissvaret att vi helt stöder tankarna kring utbyte av uppgifter, 
parterna emellan. Vi är dock oroade över att vi i det här nya förslaget avkrävs fler 
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rapporteringsuppgifter, utan att det samtidigt garanteras att vi kan återanvända tidigare 
uppgifter från andra länder.  
 
”Vi i Sverige kommer att anamma det nya systemet före många andra länder, vilket kan 
få till följd att vi måste fylla i mera omfattande uppgifter utan att kunna återanvända data 
så som det är tänkt att det ska fungera när alla länder är anslutna till ett och samma 
system.” 
 
Vi är alltså något undrade till vad som händer om de vackra orden om att ”underlätta 
import- och exportförfaranden i form av ett snabbt informationsutbyte i den 
internationella leveranskedjan” inte uppfylls. Har vi då bara kvar ett högre och mera 
omfattande rapporteringskrav? 
 
I vårt svar underströk vi även vikten av att arbetet fortsätter med att minimera fusk och 
bedrägerier över gränserna och vi avslutar remissvaret med: ”Så länge reglerna är 
relevanta och ändamålsenliga vill vi naturligtvis vara med och bidra så gott vi kan.” 
  

 
FULL POTT FÖR BEFRAKTNINGSKURSEN 
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I november arrangerade vi för första gången en kurs i befraktningskunskap och det blev 
full pott direkt, både vad gäller antalet studenter och deras omdöme om kursläraren 
Patrick Hillenius, till vardags vd i Gothenburg Chartering. Slutbetyget till honom blev 
hela 4,9 på en femgradig skala och det borgar nog för att vi kommer att göra om den 
här kursen! 

 
 
NYFIKEN PÅ ICS TUTORSHIP?  KOM TILL VÅR 
INFORMATIONSKVÄLL 27 JANUARI 
 
Nu i november, när det för andra gången var möjligt att skriva examen i ICS Tutorship 
på hösten var det tre elever som tog chansen. De tentade fem ämnen. Examen hölls på 
föreningens kansli och resultaten kommer den 28 januari. 
 
Dagen före, den 27 januari, håller vi en Kick off.  
 
Alla som är intresserade av mer information kring kurserna är välkomna till vår 
informationskväll i Göteborg. Ni som vill träffa före detta studenter som delar med sig av 
sina bästa råd, eller möta medlemmar i The Institute of Chartered Shipbrokers som 
berättar om den globala shippingföreningen som man enbart kan söka medlemskap i 
efter avklarade ICS-kurser, bör alltså genast anmäla er. Mötet hålls på Stena Bulks 
kontor och de sponsrar även kvällens förtäring. 
 
Dessutom medverkar Fredrik Hermansson, en av de branschcoacher som erbjuds alla 
studenter utöver handledaren. Branschcoacherna bjuder på lunch och ger sin syn på 
vad som krävs för fortsatt karriär inom vår del av sjöfartsklustret. 
 
Anmälan till kick offen skickas till: info@swe-shipbroker.se 
 
Sista anmälningsdag till vårens examenstillfälle, 11 - 21 april, är den 12 februari.  
Maila oss på info@swe-shipbroker.se så skickar vi över information och 
ansökningstalong. 
 
 

MÅNADENS CITAT – REDAN PÅ VÅR FACEBOOKSIDA: 
 
”Jag tillhör ju lite den här otåliga typen. Jag är egentligen helt fel för att hålla på 
med politik, jag är skeppsmäklare. Och då ska ju allting redan ha skett när 
kunden är i luren.” 
 
Helene Odenljung i Expressenintervju inför Folkpartiets landsmöte, normalt är hon 
kommunalråd i Göteborg. Det här citatet ligger även på vår Facebooksida. Sök Sveriges 
Skeppsmäklareförening och ansök om att gå med! Där lägger vi kontinuerligt upp 
lättsammare information och massor av bilder. 

mailto:info@swe-shipbroker.se
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MEDLEMSNYTT 
Bertil Berglind är avliden 

 Bertil Berglind, en kär vän i föreningen, har avlidit efter kort tids sjukdom. Bertil började 
som egen företagare 1979 med Gävle Skeppsklarering och var mycket engagerad med 
befraktning och klarering. 1990 bildades Svecon Freight AB, i ett delägarskap med 
Conmel Gruppen som sedermera förvärvades till 100 procent.   
  
Bertil Berglind har under alla år varit väldigt engagerad och lagt hela sitt liv och sin själ i 
skeppsmäklaryrke. Han lämnade företagen vid 65 års ålder som pensionär, då han 
lämnade över den operativa verksamheten till sonen Daniel, men fortsatte som 
styrelsemedlem i Gävle Container terminal (GCT) fram till i somras då sjukdomen tog all 
hans kraft.  
  

Bertil avled den 13 november, 70 år gammal. 
 

 

KALENDARIUM 2016 

Januari 
20  Kick off inför ICS Tutorship, mer info på hemsidan. I Göteborg.  
 
April 
11-21 Examensperiod för ICS Tutorship 
 
Maj 
20 maj  2016 års föreningsstämma kommer att hållas i Helsingborg 

fredagen 20 maj. Notera datumet redan nu! 


