
Kampen om søndagsåpne butikker står nå. Avdelingens parole 1. mai ga 
klar tale. Nei til søndagsåpne butikker! Avdelingsleder, John Thomas Suhr 
oppfordrer alle til å bruke stemmeretten under årest kommunevalg.     s. 2
Foto: Morten Aasen

Hva med vår frihet?
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Lokal Tillit

BRUK STEMMERETTEN!
Spørsmålet om frislipp av søn-
dagsåpne butikker handler ikke om 
valgfrihet. Forslaget fra Frp og Høyre 
handler om at kjøpesentereierne – med 
Olav Thon i spissen – klør i fingrene 
etter å fjerne siste hinder før de kan på-
legge butikkene å holde arbeidet i gang 
også på søndag. Leiekontraktene på 
sentrene binder butikkene til senterets 
åpningstid under trusselen om bøter og 
erstatningskrav. Selv om det blir større 
kostnader for butikkene enn en eventu-
ell omsetningsøkning kan forsvare. De 
økte kostnadene kan ikke kompense-
res ved å erstatte de faste ansatte med 
studenter på søndagene. Butikksjefer 
over hele landet er nå sterkt bekym-
ret for om de må tilpasse livet sitt til 
å være tilgjengelige for butikken også 
den siste fridagen i uka. Skal studen-
tene bruke søndagene på å prøve seg 
på å klippe håret vårt istedenfor frisø-
rene, forsøke å finne riktig stoppekran 
til oppvaskmaskina vår istedenfor 
den fagutdanna ekspeditøren på elek-
trohandelen, eller håndtere maten vår 
istedenfor den slakterutdanna fersk-
vareansatte på matbutikken? Studen-
tenes problem er underfinansiering av 
studieløpet sitt, ikke at de trenger jobb. 
De forskjellige virksomhetene trenger 

ansvarlige, dyktige og erfarne ansatte i 
hele arbeidstiden.
Må varehandel som Norges nest stør-
ste sysselsetting med 380 000 ansatte 
finne seg i at søndagen blir en van-
lig dag, så vil dette endre det norske 
samfunnet. Lageransatte, grossister, 
transportører, vektere, renholdere og 
barnehageansatte og deres familier vil 
også bli påvirket av dette. Dagens unn-
taksbestemmelser med Brustadbu og 
turistkommuner dekker de behovene 
som måtte oppstå på søndager for å 
handle mat og andre nødvendigheter. 
Det er både uøkonomisk og unødven-
dig å endre det norske samfunn for 
dette.
Erfaringene fra Danmark viser at 
presset som oppstår når sentrene åpner 
søndager, er ødeleggende for margine-
ne til lokale kjøpmenn. Utstrakt kon-
kurs blant lokalbutikker i distriktene 
fulgte i kjølvannet av liberaliseringen 
i Danmark. Å sette hele samfunnsma-
skineriet i gang også på søndagen vil 
koste miljø og samfunn dyrt. Det er 
de ansatte, bedriftene og kundene som 
må ta regninga for de økte utgiftene, 

mens Olav Thon kan innkassere ge-
vinsten av sin valgkampstøtte til Frp.
Samarbeid om en felles fridag, iste-
denfor ødeleggende konkurranse, er 
en meget god ordning som det er bred 
støtte for ikke bare innen varehandelen 
selv. Spørreundersøkelser viser at det 
er et overveldende flertall på både ar-
beidstaker- og arbeidsgiversiden samt 
blant kundene, som ikke ønsker å over-
late spørsmålet til markedet. 
Likevel kan regjeringen nå sammen 
med Venstre få flertall på Stortinget 
for å overlate avgjørelsen til den enkel-
te kommune. Noe som bare er en mer 
snedig måte å sette oss opp imot hver-
andre på inntil alle gir etter for kon-
kurransen fra dem som velger å åpne 
opp. Om høyrepartiene trumfer dette 
gjennom, så står neste kamp om å få 
politisk flertall i hver enkelt kommune 
til ikke å gi etter for presset, fram til vi 
kan reversere lovendringen når vi får 
kastet Høyre og Frp ut av regjeringen 
i 2017. Dette skal vi huske på når vi nå 
går inn i valgkampen!

John Thomas Suhr, avdelingsleder

LEDEREN HAR ORDET

Ønsker å 
åpne for flere 
søndagsåpne 
butikker
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Organisasjonsendring 
og medlemsdemokrati
Fram mot landsmøtet i Handel og Kontor i 2016 pågår det en om-
fattende debatt om framtidig organisasjonsstruktur i forbundet. 
Forbundsstyret har i den forbindelse invitert medlemmer, klubber, 
avdelinger og regioner til å komme med innspill.

Skrevet av Lars Fjærli Hjetland 

Denne våren har derfor stått i orga-
nisasjonsdebattens tegn i avdelingen. 
Avdelingsstyret hadde lagt opp til en 
omfattende prosess, som skulle sørge 
for bred medlemsinvolvering og grun-
dige debatter. Det har vært nedsatt en 
egen arbeidsgruppe som utarbeidet 
forslag, basert på innspill fra med-
lemmer og klubber. Det har vært stort 
engasjement i avdelingen i denne pro-
sessen, noe som har gjort at mange ve-
sentlige innspill er kommet fram.  

Grunnleggende prinsipper
Avdelingen har i behandlingen tatt 
utgangspunkt i noen grunnleggende 
prinsipper, som har vært en rettesnor 
i arbeidet med å stake ut avdelingens 
endelige vedtak:

Handel og Kontor trenger en struktur-
endring.
• En effektiv organisasjon, som blant 

annet unngår dobbeltarbeid.
• En hensiktsmessig størrelse – både 

i antall medlemmer og i geografisk 
avstand.

• Minst mulig avstand til første  
besluttende organ.

• En struktur som er dimensjonert for 
mest mulig involvering og aktivi- 
sering av medlemmene.

På årsmøtet i avdeling Oslo/Akershus 
ble det vedtatt at vi ønsker endringer 
i organisasjonsstrukturen. For årsmø-
tet var det særlig viktig at avdelingene 
opprettholdes som selvstendige økono-
miske og juridiske enheter. Vi ønsker 
at Handel og Kontor skal være et for-
bund som setter medlemmene i sen-
trum. Ved å ha en avdelingsmodell får 
forbundet enheter som ikke er større 
enn i dag – både i antall medlemmer og 
i geografisk avstand. HK Oslo/Akers-
hus mener dette er helt essensielt for å 
verne om et godt medlemsdemokrati 
i forbundet, samt for å skape engasje-

ment og aktiviteter nærest mulig det 
enkelte medlem og klubbene.

Full tilslutning i Region Øst
I etterkant av avdelingens årsmøte har 
også organisasjonsstrukturen vært be-
handlet i årsmøtet til HK Region Øst, 
og avdelingen fikk der full tilslutning 
til vårt vedtak. Nå venter videre be-
handling i forbundsstyret, basert på 
innspill fra organisasjonen, før de leg-
ger fram et endelig forslag som skal be-
handles på forbundets landsmøte neste 
år. Medlemmene i HK Oslo/Akershus 
vil i forkant av landsmøtet få rikelig 
anledning til å debattere og beslutte 
avdelingens endelige standpunkt.

Under er en modell av den organisa-
sjonsstrukturen som årsmøtet ønsker.

Landsmøte

Representantskap

Forbundsstyret

Avdeling

Stedsutvalg

Klubb/medlem

SLA

Landsomfattende avdeling
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Havnekonflikten i Oslo
Ett og et halvt år har gått og havnearbeiderne er fortsatt i streik. 

Skrevet av Silje Kjosbakken 

Oslo losse- og lastekontor ble drevet 
av arbeidsgiverforeningen Dampen 
og Oslo Bryggearbeideres Forening 
(OBF). Prisene på tjenestene havnear-
beiderne i Oslo tilbyr, var fastsatt av et 
styre i dette nullforetaket. Styret be-
stod av tre representanter fra Dampen 
og to fra OBF. Altså var det et flertall 
fra arbeidsgiversiden. 

Fakturering og innbetaling, samt 
lønninger til havnearbeiderne, går 
gjennom Lossekontoret, men det er 
likevel ikke Lossekontoret som er de-
res arbeidsgiver. Arbeidsgiver i havna 
er de operatørene som har tariffavtale 
med OBF. Tariffavtalen er forhandlet 
fram mellom Transportarbeiderfor-
bundet og NHO LT. Overskudd i sel-
skapet går tilbake til arbeidsgiverne. 
På samme måte som et underskudd 
skal dekkes av arbeidsgiverne.

Ulovlig lockout
21. mai ble Lossekontoret begjært kon-
kurs av flertallet i styret.

Havnearbeiderne flyttet driften 

til foreningskontoret. Tariffavtalen er 
fortsatt gyldig. Likevel ble havnear-
beiderne nektet adgang til terminalene 
dagen etter konkursen. De er blitt ut-
satt for en ulovlig lockout. 

Kjemper om tariffavtale
I 2014 behandlet Arbeidsretten en unn-
taksbestemmelse i rammeavtalen til 
havnearbeiderne. Arbeidsretten sa at 
unntaket gjelder dersom bedriften har 
eksklusiv rådighet over terminalen.
Samtidig ble det kjent at grunneier, 
Oslo Havn KF, hadde gitt det tyrkiske 
selskapet Yilport en avtale for drift av 
containerterminalen i Oslo fra februar 
i år. 

Før årsskiftet sendte havnearbei-
derne en henvendelse til Yilport for en 
samtale om framtidig avtale. Yilport 
svarte aldri. Transportarbeiderforbun-
det inviterte dem til frivillig mekling 
hos Riksmeklingsmannen. Yilport 
møtte aldri opp.

I januar kom det imidlertid svar, 
de ville ikke inngå noen avtale med 
havnearbeiderne. Det viste seg at Oslo 
Havn KF har gitt Yilport eksklusiv rå-

dighet over et areal i den kommunale 
havna. I 20 år! Slik kunne det kommu-
nale foretaket undergrave tariffgrunn-
laget til havnearbeiderne, og Yilport 
stod fritt til å hente inn billigere ar-
beidskraft.

Silje Kjosbakken skriver bloggen brygge-
sjauerfrue.no og er medlem i Oslo/Akers-
hus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor var på plass med fana under aksjonen i Tromsø
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Design Forum ett år etter
Ett år er gått siden Design Forum slo seg selv konkurs og 15 av 
våre medlemmer mistet jobben. 

Skrevet av Silje Renate Bækkelund 

Hvert år blir det inngått et hundre-
talls tariffavtaler i HK. I fjor var det 
ett tariffkrav der de ansatte gikk til 
streik, og det hele endte med at be-
driften slo seg konkurs. Avdelingens 
årsmøte i fjor satte ned en arbeids-
gruppe for å se på gjennomføringen 
av streiken. En rapport ble lagt fram 
av Ida Regine Næristorp på årsmøtet 
i år. Næristorp har tidligere uttalt seg 
til HK-Nytt om sitt syn på streiken:   
– Vi som var i streik ble ikke involvert. 
Vi har ikke sittet i noen streikekomité. 
Vi ble ikke tatt på alvor. HK manglet 
en strategi. Avgjørelsene ble tatt uten at 
vi ble involvert. Hvis vi hadde fått være 
med på å ta beslutningene, hadde det i 
alle fall vært vårt valg.

Uenig i kritikken
Handel og Kontor Region Øst ledet 

streiken. Til HK-Nytt sa regionskon-
torleder Bente Tandberg at hun er 
sterkt uenig i kritikken. – En streik 
lever sitt eget liv, og vi måtte selvføl-
gelig snu litt på planene underveis et-
ter som arbeidsgiveren kom med ulike 
utspill som vi måtte respondere på. De 
streikende har ikke hatt hånda på alt, 
men det kan de heller ikke ha. De må 
ha tiltro til at de som jobber med dette, 
kan det. 

Støtte fra heismontørene
Lederen av Heismontørenes Fag-
forening, Markus Hansen, er en av 
dem som har uttalt seg i rapporten.  
– De ble kastet ut i kulda, gitt num-
meret til banken og NAV på en lapp, 
og ønsket lykke til, sier Hansen. 
Heismontørenes Fagforening bevil-
get 75.000 kroner til de streikende i  
Design Forum, men han mener at det 
ikke var nok.  – De skulle vært millio-

nærer! Da streiken var over og konkur-
sen et faktum, stod de der uten jobb, 
uten inntekter og uten penger på konto 
til å betale neste husleie. Hvor er soli-
dariteten, om en ikke får følelsen av å 
bli tatt vare på når en trenger det? spør 
fagforeningslederen.

Oppfølging
Årsmøtet i avdelingen vedtok ni krav 
som er blitt oversendt til forbundet 
sentralt. Avdelingsleder John Thomas 
Suhr kommenterte vedtaket:  – Det er 
viktig at erfaringene fra konflikten blir 
løftet fram, så vi kan bruke dem for å 
videreutvikle HK. Slik vil vi stå best 
mulig rustet for et arbeidsliv med hyp-
pigere og tøffere konfrontasjoner. Våre 
medlemmer skal ikke være redde for 
å ta opp kampen mot arbeidsgiverne 
hvis det trengs. Vi skal være helt sikre 
på at HK er ett fellesskap hvor en fin-
ner støtte, og at fagorganisering er det 
redskapet som ivaretar våre interesser 
på best mulig måte. Det er medlem-
mene vi er til for.

Foto: Lars Berg Hermans
De streikende i Design Forum sammen med HK-leder Trine Lise Sundnes under 
fanemarkeringen i Universitetsgata.

Faktaboks:
 ■ Design Forum, eid av  

Haakon Strømsmo, 
hadde 19 butikker og 
70 ansatte før streiken

 ■ 15 HK-medlemmer 
var i en fire uker lang 
streik vinteren 2014 
for å få tariffavtale

 ■ Design Forum ble slått konkurs 
27. februar 2014

 ■ Kort tid etter kjøpte Strømsmo tilba-
ke sju av butikkene fra konkursboet

 ■ Arbeidsgruppa besto av åtte av de 
streikende og avdelingsleder John 
Thomas Suhr

 ■ Rapporten og vedtakene kan leses 
på avdelingens nettside www.han-
delogkontor.org

STREIKEN I DESIGN FORUM
FOTO: ALEXANDER KVEDALEN
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HK-medlem Ingunn Gjerstad fikk ikke fast stortingsplass til tross 
for valgkampstøtte fra Handel og Kontor, men som 1. vara for 
Oslo SV har hun fått prøve representantlivet.

Skrevet av John Thomas Suhr 

1. mai 2014 fikk Heikki Eidsvoll 
Holmås en datter og tok et halvt års 
permisjon. – Heikki og Audun er nær-
mest pappapermens fedre, så slik måt-
te det bli, ler Ingunn som har møtt i 
Energi- og miljøkomiteen samt «skyg-
get» Transportkomiteen fra oktober til 
april. – I vår partigruppe på sju får en 
mange oppgaver, sier Ingunn. – Det 
mest krevende var vel en budsjettde-
batt der jeg hadde innlegg, replikkord-
skifter mot statsråder og gamle ring-
rever og samme dag frontet motstand 
mot E18-gigantutbygginga samt smått 
og stort i olje-, energi- og miljøbud-
sjettene dagen etter. Da var jeg nokså 
utslitt og lengtet etter normalarbeids-
dagen! 

Hvordan kjennes det å komme direkte 
fra fagbevegelsen?
– Det er spennende og lærerikt, men 
ensomt iblant, selv med gode kolleger 
fordi arbeidet er inndelt i fagkomiteer. 
Heldigvis hadde jeg en flink rådgiver. 
Det fine med å komme fra fagbevegel-
sen er å ha mange i ryggen. Har deltatt 
i flere debatter om mange spørsmål jeg 
er opptatt av, for eksempel søndags-
åpne butikker og arbeidsvilkår i luft-
farten, som en stemme fra dem som 
ikke er svært godt representert i noen 
partier blant folkevalgte. Det er også 
fint å kjenne flinke folk i eget forbund 
samt i fag- og miljøbevegelsen å spørre 
når tematikken er omfangsrik og kom-
plisert. Å kjenne mekanismene i den 
norske modellen som angripes, er helt 
klart en styrke når den skal forsvares. 

24. mars ble arbeidsmiljøloven kraftig 
svekket. Hva tenker du om at så mange 
i regjerings- og støtteparti som ønsket 
disse endringene selv er nesten totalt 
uten arbeidserfaring? 
– Det er påfallende at disse ofte ser på 
verden gjennom forbrukerøyne. For 
SVs del vil jeg si at vi slåss som løver 
mot disse endringene som ikke ar-
beidsfolk tjener på, og vi vil reversere 
alt. Det er lærerikt å lese referater på 
stortinget.no. Der kommer motsetnin-
gene godt fram.

Har du en oppfordring til oss?
– Vi i fagbevegelsen bør ta tak og 
styrke arbeidsfolks representasjon 
blandt de folkevalgte. Flere foreninger 
må sende folk med erfaring fra gulvet 
inn i våre partier og for å slåss. Hvis 
ikke er det fare for at det kan bli ytter-
ligere svekkelse av arbeidsvilkårene 
her i landet, slik vi har sett en stund i 
Europa, avslutter vår representant en-
gasjert.

Rapport fra 
Løvebakken
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Er friheten til å være 
fagorganisert truet?
Skrevet av Runa Bolstad Laume 

Norsk Folkehjelps hovedbudskap 1. 
mai var: «Folk forandrer verden», med 
fokus på organisasjonsfrihet. De sier 
videre at retten til å organisere seg, 
ytre seg og på andre måter å arbeide 
for mer demokratiske samfunn, er 
truet. Det er lett å tilslutte seg Folke-
hjelpas syn, spesielt fra en internasjo-
nal synsvinkel. Men står det noe bedre 
til nasjonalt når organisasjonsfriheten 
kobles til arbeidsliv?
 
Ideen om et anstendig arbeidsliv byg-
ger på en arbeidslivskultur som tar ut-
gangspunkt i helse, miljø og sikkerhet. 
Hvor arbeidstakere både som enkeltin-
divider og lagspillere blir sett, hørt og 
anerkjent. Hvor arbeidsgiveren ser på 
investering i bedriftens humankapital 
som nettopp en investering og at gjen-
nomtrekk betraktes som en ulempe 
som fører til tap av kunnskap og kom-
petanse. 

Fagforeningsarbeid tar utgangs-
punkt i medlemmenes interesser både 
kollektivt og individuelt. Det koker 
ned til muligheten til å påvirke sin 
lønn, arbeidstid og sitt arbeidsforhold. 
Å være fagorganisert handler om å bli 
kjent med, ta i bruk og videreutvikle 
den verktøykassa lov- og avtaleverket 
faktisk er.

I møter med grasrota oppleves det 
at ansatte ikke våger å organisere seg 
eller vedgå at de allerede er medlem, 
av redsel for å få trøbbel med arbeids-
giveren. Frykten for å bli sett på som 
brysom gjør at de som allerede har lite, 
avstår fra muligheten til bedre vilkår. 

De midlertidig og ufrivillig deltidsan-
satte er ekstra utsatt. Legger du til fak-
torene kvinne, lav utdannelse og ikke 
etnisk norsk, blir bildet enda skarpere. 
De som har størst behov for støtten 
medlemskap i fagforeningen kan gi, 
satser heller på alternativet velvilje fra 
arbeidsgiver.

Hovedavtalen mellom Virke og HK 
har et eget kapittel om organisasjons-
rett. § 3 – 1 sier følgende: LO og Virke 
anerkjenner gjensidig arbeidsgivernes 
og arbeidstakernes frie forhandlings-
rett. Et sentralt prinsipp i nasjonal og 
internasjonal rett på arbeidsrettens 
område er retten for arbeidstakere og 
arbeidsgivere til å organisere seg og 
gjennom kollektive avtaler ivareta sine 
interesser. 

Vannet renner ovenfra og ned. Der-
for er det urovekkende at det partene er 
enige om nasjonalt ikke nødvendigvis 
etterleves lokalt. Hva er de redde for, 
de lederne som motsetter seg å etter-
leve tariffavtalenes bestemmelser eller 
å inngå nye?

Et balansert arbeidsliv forutsetter at 
begge sider av vektstanga veier like 
mye. Tariffavtalene kombinert med 
lovverket er en viktig bidragsyter. Re-
sultatene kommer når dyktige lokale 
tillitsvalgte bretter opp ermene og tar 
initiativ til dialog og partssamarbeid 
på arbeidsplassen.

Opplev Norstoga på 
Notodden Bluesfestival

Søndag 2. august kan du bli med Oslo/
Akershus Handel og Kontor på soli-
daritetskonserten «Somliga går med 
trasiga skor» som avslutter Notodden 
Bluesfestival. Konserten feirer femårs-
jubileum i 2015. 

På programmet står Odd Nordstoga og 
Notodden Blues Band. Nordstoga er en 
av Norges mest populære artister, og 
Notodden Blues Band fra hjembyen 
Notodden er noe helt spesielt man bør 
oppleve.

Vi setter opp egen buss fra Youngs-
torget kl. 09.30 med retur etter kon-
sertslutt ca. kl. 15. Det er gratis for 
HK-medlemmer, og du kan ha med 
ledsager uten kostnad. Konserten er 
også gratis, men Norsk Folkehjelp har 
en innsamlingsaksjon som vi oppfor-
drer folk til å støtte.

Påmelding til post@handelogkontor.
org senest fredag 24. juli. Ved spørs-
mål, send e-post eller ring John Tho-
mas Suhr på telefon 406 40 660. 

Har du lyst til å være med på mer av 
Notodden Bluesfestival? Som LO-
medlem får du rabatt på festivalpass 
gjennom LOfavør. www.lofavor.no 
innen 1. juli.

For mer informasjon om Notodden 
Bluesfestival, www.bluesfest.no

Foto: Magnus Stivi

Runas hjørne

Å være fagorganisert 
handler om å bli kjent med, 
ta i bruk og videreutvikle 
den verktøykassa lov- og 
avtaleverket faktisk er.
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Ta gjerne kontakt med ungdomsutvalgets leder Lars Fjærli Hjetland på larsfhjetland@gmail.com

UNGDOMMENS SIDE

Er du ung og 
tillitsvalgt?
Nytt av året er at ungdomsutvalget ønsker et særlig fokus rettet 
mot de unge tillitsvalgte. 

Vi vet at det til tider kan være en gan-
ske utsatt og ensom rolle å være tillits-
valgt. Særlig kan det være krevende 
for unge personer å få tillitsvalgtrollen 
for første gang. Derfor ønsker ung-
domsutvalget å opprette et forum for 
unge tillitsvalgte. Her kan man møtes 
for skolering, erfaringsutveksling og 
relasjonsbygging. Forumet er nå i eta-
bleringsfasen, og ungdomsutvalget tar 
sikte på å avholde første samling for 
unge tillitsvalgte i oktober/november.

Ungdomsutvalget gleder seg til å bidra 
til å fylle verktøykassen for de unge 
tillitsvalgte, og ikke minst til at vi nå 
kan få etablert et sosialt kontaktpunkt 
for denne viktige gruppen.

Er du er under 30 år og tillitsvalgt? Da 
ønsker vi i ungdomsutvalget veldig 
gjerne bli kjent med deg. Ta kontakt 
med leder Lars Hjetland (larsfhjet-
land@gmail.com) eller nestleder Siri 
Amundsen (siri.fredrikke.amundsen@
gmail.com).

Ring 8 100 1999  sommerpatruljen@lo.no
Eller send sms kodeord SP <ditt spørsmål> til 2030

Spørsmål om dine 
rettigheter på jobben?

www.facebook.com/LOssommerpatrulje

@sommerpatrulje #LOsommer15

ØNSKER DU Å DELTA PÅ ÅRETS 
SOMMERPATRULJE? 
SMS:  SPLO <navn, forbund og din 
 epostadresse> til 2030

E-post:  Navn, mobil og forbund 
 til linn.andersen@lo.no

Nytt  
ungdomsutvalg
Et nytt ungdomsutvalg er valgt for 
Handel og Kontor Oslo/Akershus. 
Det består av:

Leder: Lars Fjærli Hjetland
Nestleder: Siri Fredrikke Amund-
sen
2. nestleder: Joël Gianni
Medlem: Adrian Larsen
Medlem: Julia Sofie Rosseland 
Hansen
Medlem: Stian Bergh
Medlem: Kristin Bakker
Varamedlem: Munir Jaber.

Ungdomsutvalget er godt i gang 
med planlegging og gjennomfø-
ring av årets aktiviteter. Sentralt i 
utvalgets arbeid i tiden som kom-
mer står LOs sommerpatrulje, 
valgkamp, rekruttering og etable-
ringen av et forum for unge tillits-
valgte.

Lars Fjærli Hjetland
 ■ Nyvalgt leder av 
ungdomsutvalget

 ■ Studerer jus på 
Blindern

 ■ Skal jobbe på 
sommerpatrulje-
telefonen i år


