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§ 58 Godkännande av dagordning 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 59 Resultatrapport januari–april 2018 2017/3515 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport januari–april 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Driftbudget 
 
Fritidsnämnden har en prognostiserad helårsavvikelse på 0 tkr. 
 
Investeringsbudget 
 
Fritidsnämnden prognostiserar en helårsavvikelse på +10 000 tkr för investeringsprojekt större 
än 7 mnkr avseende Svängstabadet och investeringsprojekt mindre än 7 mnkr har en 
prognostiserad helårsavvikelse på -21 tkr. Enheterna jobbar med effektiviseringar utöver 
tidigare ramanpassning på -1 miljon kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse av ekonom Lisbeth Sunesson, daterad 2018-05-24 
Resultatrapport FN januari–april 2018 
Ekonomisk uppföljning FN april 2018 
Investeringar FN april 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Lisbeth Sunesson, ekonom 
Anneli Gustafsson, verksamhetsstrateg 
Anette Ericsson, verksamhetscontroller 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Magnus Persson, verksamhetschef 
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§ 60 Förordnande av dataskyddsombud fr.o.m. 2018-08-15 – fritidsnämnden 
2018/477 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att förordna Therese Jigsved, Sydarkivera, till dataskyddsombud från och med den 15 augusti 
2018. 
 
att Anders Danielssons förordnande som dataskyddsombud upphör den 15 augusti 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) trädde i kraft inom 
EU:s samtliga medlemsländer 2018-05-25. En EU-förordning blir direkt tillämplig i 
medlemsländerna till skillnad från EU-direktiv. Genom att nya regler trätt i kraft har 
personuppgiftslagen (PuL) upphört. Syftet med den nya förordningen är att skydda fysiska 
personers integritet vid behandling av personuppgifter samt att det ska vara fritt flöde av 
personuppgifter inom EU. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27 § 101, att ingå avtal med kommunalförbundet 
Sydarkivera om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud. Samtliga nämnder ska i sin tur 
utse en eller flera personer hos Sydarkivera till dataskyddsombud. Dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter ska offentliggöras samt skickas till tillsynsmyndigheten dvs. Datainspektionen. 
 
Ett dataskyddsombud informerar och ger råd och stöd till de personuppgiftsansvariga och till de 
anställda som hanterar personuppgifter om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen 
och andra dataskyddsbestämmelser. Vidare ska dataskyddsombud övervaka efterlevnaden, 
hjälpa till att ta fram riktlinjer och policies på området, samt samarbeta med Datainspektionen 
och vara kontaktperson till de som är registrerade. 
 
Arbetet med att förteckna personuppgiftsbehandlingar, bestämma ändamål och syfte med 
behandlingen, göra inventeringar för att se vilka lagliga grunder myndigheten har för sin 
behandling av personuppgifter är varje nämnds ansvar. Dataskyddsombudets uppgift är att 
övervaka detta arbete och att ge råd och stöd, men inte att utföra t ex förteckningar och 
inventeringar. 
 
Beslutet skickas till 
 
Datainspektionen 
Sydarkivera 
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
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§ 61 Lekplatsutredning 2017 – återrapportering 2017/1197 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
att ärendet slutrapporteras 1 november 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Under våren påbörjades den nya lekplatsutredningen, med parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
som projektledare. Lekplatsutredningen delas in i fyra delar: värdering av nuvarande 
lekplatsbestånd, handlingsplan för tillgänglighetsanpassning, upprustningsplan samt alternativ 
inriktning. Inkomna synpunkter, medborgarförslag och lekplatsenkäten från 2015 tas med som 
underlag. 
 
Samtliga lekplatser har besökts för att bedöma lekvärdet. Kartmaterial har tagits fram och det 
har kartlagts hur många barn som bor i lekplatsernas närområde. Parkservice har påbörjat en 
ny säkerhetsbesiktning. 
 
Lekplatserna kommer att delas in i tre kategorier: närlekplats, områdeslekplats och 
kommundelslekplats. Det har inkommit synpunkter om att kommuninvånarna önskar lekplatser 
för äldre barn än de 0-7 år som är nuvarande målgrupp. Det kommer att ses över i 
lekplatsutredningen. 
 
I handlingsplan för tillgänglighetsanpassning kommer det att utredas hur man på bästa sätt kan 
göra lekplatserna tillgängliga för personer med nedsatt orienteringsförmåga, vilket är ett krav i 
plan- och bygglagen. Tidigare har fokus legat främst att tillgänglighetsanpassa för 
rörelsehindrade. 
 
Tillsammans med parkservice förs en dialog kring behovet av upprustning för respektive 
lekplats. Målet är att de lekplatser som är i sämst skick ska prioriteras först. Det kan även bli 
aktuellt att flytta lekplatser i samband med upprustning, om lekplatsutredningen pekar på det 
behovet. Upprustningsplanen planeras löpa från år 2019. 
 
Den alternativa inriktningen ska kortfattat utreda hur kommunens lekplatsutbud skulle påverkas 
om man istället satsade på en storlekplats, och öppnade upp för lek på skolor och förskolor 
efter skoltid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, verksamhetschef 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör 
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§ 62 Projekt träningshall Jössarinken/träningshall Vägga – återrapportering 
2013/2001 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Arbetet med träningshall Jössarinken fortsätter enligt plan. William Lavesson som är 
projektledare höll ett möte med Mörrums Konståkning, Mörrums Hockey, fritidsenheten och 
berörda konsulter den 21 maj om den fortsatta processen och diskuterade skisser och 
funktioner av nya hallen. 
 
Fortfarande inväntas besked ifrån Energimarknadsmyndigheten om tillstånd att markförlägga 
kabeln. 
 
Arbetet med att riva gamla klubbstugan pågår. Flytten av Mörrums hockeys kansli är 
genomförd, ny kanslilokal är Torsgården i Mörrum. 
 
Kommunfullmäktige kommer att besluta om antagande av detaljplanen för Jössaslätt på sitt 
sammanträde 18 juni 2018. 
 
Om projektet fortlöper enligt tidsplan och inte stöter på fler komplikationer är förhoppningen att 
den nya träningshallen vid Jössarinken ska stå klar under 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
William Lavesson, projektledare 
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§ 63 Beslutsuppföljning juni 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning, med ändringen att slutrapport för ”Kartläggning av stigar och 
motionsspår i Karlshamns kommun” flyttas till 2018-10-04. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning 
 
Beslutet skickas till 
 
Andreas Saleskog, ordförande 
Annacarin Leufstedt, vice ordförande 
Berörda tjänstemän 
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§ 64 Handlingar för kännedom juni 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för fritidsnämndens kännedom under tiden 5 maj–5 juni redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
2018/1902 33/18 2018-05-15 KS § 142/2018 Utseende av beredningsgrupp för stöd till 

elitsatsningar 
2018/1242 34/18 2018-05-31 Matvik 1:54. Beslut 535-2167-2018 från länsstyrelsen – 

medger vattenverksamhet för anläggning av flytbrygga för 
kajak. 

2018/1902 35/18 2018-06-01 KSAU § 135/2018 Utseende av ledamot i beredningsgrupp 
för stöd till elitsatsningar 
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§ 65 Verksamheten informerar 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck informerar om 

 åtgärder vid Hundsjön (bl a sand, toalett och röjning) 
 ombyggnad av lekplats på Hagvägen i Asarum 
 sommarblommorna på temat ”Prunkande karneval” är i stort sett utplacerade. 

 
Fritidschef Thomas Nilsson informerar om 

 sätt att utveckla Vägga idrottsområde 
 Idrottens dag 29 september 
 Idrott on Tour vecka 28 
 invigning karttavla på Tärnö 
 Midsommarafton 14:45 i Rosengården 
 naturligtvis – info om allemansrätten. 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2018-06-20 

sid 12 av 22 

 

§ 66 Förslag till Karlshamns kommun – Möjlighet att hyra förvaringsplats för 
kajaker och paddlar samt anläggande av en kajakbrygga 2018/2015 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamns kommun har inkommit där förslaget är att införa en förvaringsplats för 
kajak och paddlar samt att uppföra en kajakbrygga i Matvik eller Nytäppet.  
 
Förvaringsplatsen föreslås för de kajakägare som inte har plats att förvara sin kajak i anslutning 
till sitt hem. Fritidsenheten kommer inte upprätta en förvaringsplats utan hänvisar till de marina 
företagen som finns i området. 
 
Förslagsställaren vill också uppföra en kajakbrygga, detta förslag ligger helt i linje med 
utvecklingen av Blekinge arkipelags uppförande av en kajakled. Karlshamns kommun har 
införskaffat kajakbryggor för sin del av kajakleden, det innebär att bland annat att en 
kajakbrygga anläggs i Matviks hamn. Karlshamns kommun har ansökt om erforderliga tillstånd 
för kajakbryggorna och inväntar svar innan bryggorna kan placeras ut. Således är förslaget att 
anlägga en kajakbrygga i Matvik/Nytäppet redan tillgodosett. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Karlshamns kommun – Möjlighet att hyra förvaringsplats för kajaker och paddlar 
samt anläggande av en kajakbrygga 
 
Beslutet skickas till 
 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Marianne Westerberg, landsbygdsutvecklare 
Sara Widesjö, fritidskonsulent 
Förslagsställaren 
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§ 67 Förslag till Karlshamns kommun – Uppdatera avtal för användning av 
båtplatser 2018/1679 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att bifalla medborgarförslaget. 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att uppdatera Allmänna avtalsvillkor för båtplats i hamn 
och/eller på land. 
 
att fastslå uppdaterade Allmänna avtalsvillkor för båtplats i hamn och/eller på land på 
fritidsnämndens sammanträde i november 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamns kommun har inkommit om att införa ett krav på att en båtplats inte får 
stå onyttjad under längre tid än högst 2 år, och att kontraktet efter det sägs upp automatiskt. 
Förslagsställaren menar också att ett sådant krav skulle innebära att de som står i kö och 
väntar kommer ges möjlighet att inom rimlig framtid få hyra en båtplats i kommunen. 
 
I de av kommunfullmäktige fastställda Allmänna avtalsvillkoren, KF § 156/2009, för båtplatser 
finns inga regler för hur man hanterar det enheten kallar vilande kund. I praktiken tillämpar 
fritidsenheten idag ett system där man som båtplatsinnehavare meddelar fritidsenheten att man 
inte kommer använda sin båtplats under säsongen och således beviljar enheten att hyra ut den 
i andra hand under samma tid. Den som inte använder sin båtplats och har meddelat detta till 
fritidsenheten blir då en så kallad vilande kund. 
 
Fritidsenheten ser positivt på att införa ett krav på att kunna vara vilande kund i högst 2 år, och 
att när man inför detta krav även uppdaterar nuvarande Allmänna avtalsvillkor för båtplats i 
hamn och/eller på land. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Karlshamns kommun – Uppdatera avtal för användning av båtplatser 
 
Beslutet skickas till 
 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Jonny Johansson, hamnfogde 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Förslagsställaren 
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§ 68 Startbesked för projekt 2594 Investeringar enligt Framtidsforum 2013/2290 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att bevilja startbesked för projekt 2594 Investeringar enligt Framtidsforum. 
 
Sammanfattning 
 
Ur arbetet med Framtidsforum har det framkommit en behovslista över diverse investeringar 
baserat på föreningarnas behov och fritidsenhetens omvärldsbevakning. Denna behovslista 
fastställdes av fritidsnämnden 2017-12-07, § 92.  
 
Fritidsnämnden beviljade 2018-05-24, § 50, igångsättning för projekt 2594 Investeringar enligt 
Framtidsforum. 
 
Fritidsenheten begär nu startbesked för projekt 2594 Investeringar enligt Framtidsforum. 
Startbeskedet avser följande investeringar under året utifrån behovslistan: 
 
Utredningar och projektering Vägga idrottsområde  1 100 000 kr 
Uppförande av utegym i Vägga idrottsområde     500 000 kr 
Uppförande av padelbana vid Väggabadet     900 000 kr 
Upprustning av befintliga idrottsplatser i Karlshamns kommun 1 000 000 kr 
           Summa: 3 500 000 kr 
 
För investeringsprojekt mellan två och sju miljoner kronor krävs startbesked beslutade av 
nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Fredrik Ek, projektledare 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
Lisbeth Sunesson, ekonom 
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§ 69 Regler för fritidsnämndens anläggningar 2016/1755 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att anta Regler för uthyrning av idrottsanläggningar. 
 
att anta Regler för uthyrning av samlingslokaler. 
 
att anta Regler för badanläggningar. 
 
att anta Trivselregler för fritidsnämndens anläggningar. 
 
att ovanstående regler börjar gälla 1 september 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Uppdraget från fritidsnämnden till förvaltningschefen, 2016-05-19, § 55, var att ta fram 
ordningsregler för fritidsnämndens anläggningar. 
 
Fritidsenheten har tills idag haft separata regler för uthyrning av samlingslokaler och 
idrottslokaler samt för Väggabadet. Det har dock saknats regler för våra utomhusanläggningar 
(exempelvis idrottsplatser, spontanidrottsplatser och Väggarinken) och ishallen/isytorna.  
 
Det har också saknats regler för allas trevnad på våra anläggningar. I samband med detta 
arbete har även förslag på sådana trivselregler tagits fram. 
 
Då det är i stort sett omöjligt att ha samma regler för alla lokaler på grund av lokalernas olika 
syften och ändamål har fritidsenheten valt att även framöver göra skillnad mellan olika typer av 
lokaler/anläggningar.  
 
Genom SISU Idrottsutbildarna har föreningslivet involverats, framförallt inom ramen för sitt 
projekt värdefullstämplat arrangemang.  
 
Fritidsenheten har tagit fram förslag till regler i fyra olika dokument. Två av dem handlar om 
hyresregler vid tillfällig hyra av samlingslokaler samt idrottsanläggningar. Det tredje dokumentet 
är regler för badanläggningar som är uppdelade i tre underkategorier; hygienregler, 
säkerhetsregler och ordningsregler. Det fjärde dokumentet tar upp trivselregler och små saker 
att tänka på när vi använder anläggningarna för att alla ska trivas tillsammans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Regler för uthyrning av idrottsanläggningar 
Regler för uthyrning av samlingslokaler 
Regler för badanläggningar 
Trivselregler på fritidsnämndens anläggningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
Sara Widesjö, fritidskonsulent 
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§ 70 Ändring av taxa för badanläggningar 2018/2077 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att ändra åldersindelningen på taxorna som gäller på 
badanläggningarna för barn och ungdomar till 3-11 år samt 12-17 år. 
 
Sammanfattning 
 
I linje med Konsumentverkets ”Vägledning för badanläggningar” föreslås åldersgränserna i 
taxorna ändras från 10 till 12 år för att ensam få bada på anläggningen. I vägledningen skriver 
man att en ”allmän rekommendation är 12 år med hänvisning till att det i läroplan LGR 11 
framgår att simkunnighet (simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge) är ett av kunskapsmålen 
i årskurs 6”. 
 
I samband med detta föreslås alla taxor som idag gäller för åldrarna 3-9 år i fortsättningen gäller 
åldrarna 3-11 år och att taxan för ungdomar fortsättningsvis gäller åldrarna 12-17 år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Frida Bergquist, simhallschef 
Michaela Henriksson, vik. simhallschef 
Kommunfullmäktige 
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§ 71 Bidragsnivåer för aktivitets- och grundbidrag vårterminen 2018 2018/604 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att aktivitetsbidrag utbetalas med 10 kr per deltagare och aktivitetstillfälle. 
 
att grundbidrag utbetalas med 15 kr per aktiv deltagare. 
 
Sammanfattning 
 
För den verksamhet som ungdomsföreningarna i kommunen bedrivit under vårterminen 2018 
föreslås att aktivitetsbidrag utbetalas med 10 kr per deltagare och aktivitetstillfälle och att 
grundbidrag utbetalas med 15 kr per aktiv deltagare. 
 
Ovanstående förslag ligger på samma nivå som de bidrag som utbetalades för höstterminens 
verksamhet 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Lisa Sunesson, ekonom 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 72 Idrottspolitiskt program 2019-2023 2018/1000 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
att förslag till Idrottspolitiskt program presenteras på nämndens sammanträde i november 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har sedan 2009 arbetat med Framtidsforum vilket varit en dialog med 
idrottslivet för att se rörelsens behov av olika faciliteter. Nu är det dags att ta nästa steg för att 
stärka och utveckla förutsättningarna för den lokala idrottsrörelsen. Ett behov av att ta fram ett 
idrottspolitiskt program har identifierats. 
 
Idrotten är en viktig del i Karlshamns kommun. Inom idrottsrörelsen får barn och ungdomar 
dagligen både upplevelser och fysisk stimulans. De får också lära sig demokratiska värderingar 
och sunda levnadsvanor. 
 
Förvaltningschefen fick 2018-03-29, § 45, i uppdrag att vid junimötet 2018 beskriva ett tänkt 
innehåll samt upplägg. 
 
Ett idrottspolitiskt program syftar bland annat till att stärka och utveckla förutsättningarna för det 
lokala idrottslivet. Det handlar om att förbättra möjligheterna för fysisk aktivitet i kommunen, att 
åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och idrottsföreningarna, samt att 
skapa förutsättningar för människors behov av rörelse hela livet. 
 
I det idrottspolitiska programmet ska dess syfte förklaras. Idrottens värdegrund ska beskrivas. 
Dessutom bör det ta upp hur kommunen ser på idrott för barn, ungdomar och vuxna. Idrottens 
ledarskap, föreningsstöd och anläggningar i kommunen bör också vara med. 
 
Föreningslivet kommer att involveras i arbetet med det idrottspolitiska programmet som 
remissinstans. SISU idrottsutbildarna kommer att arbeta med den delen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Sara Widesjö, fritidskonsulent 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 73 (FN) Yttrande över rutin för samverkan gällande enprocentregeln för 
konstnärlig utsmyckning/gestaltning i Karlshamns kommun 2018/986 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet nedan som nämndens eget. 
 
Yttrande 
 
Kulturnämnden har översänt rubricerad remiss för yttrande. Rutinbeskrivningen följer väl det 
arbetssätt som används i de entreprenader som hanteras av fritidsnämnden där 
enprocentregeln är tillämplig. 
 
Vi har inte tidigare tillämpat enprocentregeln vid ombyggnad utan endast vid nybyggnad. 
Oklarheter råder också om enprocentregeln ska beräknas på entreprenadsumman eller på hela 
byggkostnaden. Därför bör förtydligande göras om när enprocentregeln ska tillämpas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från projektledare Ulf Bjäreborn Olsson daterad 2018-05-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson 
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§ 74 Revidering av delegationsordning för fritidsnämnden 2017/3829 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa reviderad delegationsordning enligt förslag, att gälla fr.o.m. 2018-07-01. 
 
att tidigare beslutad delegationsordning enligt § 27/2018 upphör att gälla 2018-06-30. 
 
Sammanfattning 
 
Delegationsordningen behöver revideras på grund av att ny förvaltningslag träder i kraft 
2018-07-01. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till reviderad delegationsordning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet 
Ekonomikontoret 
Envar delegat 
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§ 75 Redovisning av delegationsbeslut juni 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 1 mars 2018, 
§ 27. Dessa beslut ska anmälas till fritidsnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 5 maj–5 juni 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 76 Information från presidiet 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande informerar om 

 möte med ”Fritid för alla” – FN, BUS, KN och AV-nämnden 
 stipendiat ”Unga ledare” utsedd – Musse Merzi 
 BRÅ – teaterparken 
 inbjudan Havs-OL 5 juli.


