
                                     
OKTOBER 2018                                                        

Årgång 37 
 

 
 
Kreaprenör®- kunskapsallians  

i Medvetandeeran  
Sprider kunskap om ”vad som 

verkligen händer” i vår tid  
eller om ”det vi vet att vi inte 

vet”. 
 

I denna utgåva;  

* INBJUDAN:     

   KREAPRENÖRS HÖSTMÖTE  
   20 OKTOBER PÅ DALARÖ 

* INBJUDAN:  

   ÖSTERSJÖPOLITIK 300 ÅR 

* MED CYNISM SOM RÄTTESNÖRE 

* INBJUDAN Qigong/meditation  
* LOL–Idé om ett Massnöjesparti 

 

Följ Kreaprenörs projekt; 
 

HJÄRNANS Frihet 
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-

Hjarnans-frihe.html 

Bortom ARBETSLINJEN? 
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-
Frihet-bortom-A.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALLT VISAR ATT MEDIA SOM 

VÅRT UTAN DOLD AGENDA  

BLIR ALLT VIKTIGARE 

www.Creapreneur.se   
Stöd oss för nytänkande med 

humanism som grund. Årsavgift 
100:-- till plusgiro 231666-9.  

TACK PÅ FÖRHAND. 
 

RIKSFÖRENINGEN FÖR 

METABOL HÄLSA - RMH 
www.metabolhalsa.se  

grundades på Dalarö 6 juni 2017 och 

har redan 700 medlemmar. Trots alla 

kända hälsovinster framhärdar 

skolmedicinen i varningar mot 

kolhydratsnål kost och mättade 

fetter, när problemet alltid har varit 

socker. Stöd folkrörelsen för 

metabol hälsa och bilda lokala 

aktionsgrupper.  Välkommen! 
 

MISSA INTE ”KRAFTEN I 

GEMENSKAP” i Stallarholmen 

9 okt, 6 och 27 nov. 

https://www.facebook.com/e

vents/1827307220655957/   

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Frihet-bortom-A.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Frihet-bortom-A.html
http://www.creapreneur.se/
http://www.metabolhalsa.se/
https://www.facebook.com/events/1827307220655957/
https://www.facebook.com/events/1827307220655957/


INBJUDAN 
KREAPRENÖRS HÖSTMÖTE  

MED ÖPPET SEMINARIUM OM 

MÄNNISKANS EXISTENS OCH 

SAMHÄLLETS MÖJLIGHETER   

 

Kunskapsalliansen Kreaprenör 
inbjuder sina medlemmar och 

andra intresserade till årets 
höstmöte lördag 20 oktober på 

Dalarö Tullhus, Odinsvägen 6A. 
 

PROGRAM 

 

10:00 Morgonfika 

Inskrivning och fikamingel 
 

10:45 Välkommen 

Kreaprenörs ordförande  
LO Landin hälsar välkommen 

och ger en bakgrund till 
seminariet - en mötesform där 

olika slutsatser dras och prövas 
mot varandra. 

 
 

11:00  

NÄRINGSLIV och SAMHÄLLE  
i förändring 

Lars Bern ger sin syn på 
utvecklingen och samhällets 

möjligheter. Diskussion. 
 

ANMÄLAN 
Snarast till kreaprenor@ebc.se  

Pris:  
100 kr för betalande medlemmar 

200 kr för övriga vari ingår 

årsavgiften 100 kr. 

 

12:00  
Behov av en ETISK KOMPASS i 

MEDVETANDEERAN 
Stig Zandrén, författare till 

boken Beyond self, om tänkande, 

när vi är osäkra på vad som 
pågår. Diskussion. 
  

13:00 Lunchpaus 

Det finns restaurang i huset. 
 

 

13:45 

HÄLSA i den digitala MILJÖN – 
varför lyssnar så få och varför 

agerar allt färre. 
Olle Johansson, ass. professor 

Karolinska Institutet.  

Diskussion.  

14:45 Fikapaus 
 

15.00 – 16.00 

Om kommunikation och 
lärande i vår tid 

LO Landin och Jonathan 
Lemethy från Mediakonsulterna 

hur Kreaprenör bygger varumärke 
och lägger grund för kommande 

konferens om MÄNNISKANS 
EXISTENS OCH SAMHÄLLETS 

MÖJLIGHETER vår 2019. 
Diskussion/avslutning. 

VÄLKOMMEN!
 

mailto:kreaprenor@ebc.se


INBJUDAN 

ÖSTERSJÖPOLITIK 

UNDER 300 ÅR 

Söndag 7 oktober startar en 

föreläsningsserie om 
ÖSTERSJÖPOLITIK 300 år.  

 

Dalarö Kultur&Föreningscentrum 

uppmärksammar att det nästa år 
är 300 år sedan skärgården 

brändes ner genom att arrangera 
4 dubbelföreläsningar i samarbete 

med Haninge kommun och 
muséet HAMN i Fisksätra.  

 
 

Förre Moskvaambassadören Sven 
Hirdman inleder serien med en 

föreläsning om SVERIGES 
FÖRHÅLLANDE TILL 

RYSSLAND strategiskt, 
historiskt, under kalla kriget samt 

om problemen i det svensk-ryska 
förhållandet idag och ger oss 

diplomatens syn på hur Sverige 
bör sköta sin säkerhetspolitik i 

förhållande till Ryssland, ”som är 
som det är”. 
 

Välkommen till föredrag med 
Sven Hirdman söndag 7 

oktober kl 14 på Tullhuset på 
Dalarö med efterföljande 

frågestund med Sveriges förre 
FN-ambassadör m.m. Pierre 

Schori som moderator.  
 

Samma föredrag hålls en dryg 
månad senare på muséet HAMN i 

Fisksätra söndag 25 nov kl 14. 

 

ANMÄLAN görs enklast via mail 
till info@dalaro.se med 

angivande av hur många 

personer. Inträde 120 kr per 
person. Max 60 personer.  

Först till kvarn gäller 

Under 2019 fortsätter serien med 

ytterligare 3 dubbelföreläsningar 
med det militära och geopolitiska 

perspektivet, och med 
historikernas perspektiv. 

Föreläsningsserien avslutas i juli 
och i augusti 2019 med två 

föreläsningar på Dalarö Tullhus 
om när Dalarö brandhärjades och 

på HAMN-muséet om slutslaget 
vid Baggensstäket för exakt 300 

år sedan.  
 

NESTORN I SVENSK 

NATIONALEKONOMI 

Vår gamle lärare på Handels 

Assar Lindbeck intervjuas i 

Dagens Industri inför valet.  

På frågan ”om Sveriges nya 
statsminister ringer dig om en 

månad och vill ha tre råd”  

svarar han; 

För det första en socialt reglerad 

avveckling av hyresregleringen 

(”största skandalen i svensk 

ekonomi efter andra 

världskriget”) för en fungerande 

bostadsmarknad.  

För det andra en övergripande 

skattereform som återställer 

symmetrin i skattesystemet, som 

nu mest blivit ett lapptäcke.  

För det tredje håll inströmningen 

av migranter från låglöneländer i 

förhållande till vår kapacitet. 
 

Den gamle har talat. Frågor på det?   

mailto:info@dalaro.se


MILITÄRINDUSTRIELLA 

KOMPLEXET 

President Dwight Eisenhower 

varnade för det, när han avgick 

som president i USA 1961. 
 

Donald Trumps största succé 

hittills som president är 

försäljningen av vapen till 

Saudiarbien för 400 miljarder US 

dollar (”billions not millions”).  

Det är den största vapenaffären i 

världshistorien med vapen som 

Saudiarabien och dess allierade i 

Förenade Arabemiraten just nu 

håller på att krossa Jemen med. 

Den amerikanska mass-slakten 

subventionerad av USA:s 

skattebetalare fortsätter år efter 

år. När ska detta börja diskuteras 

offentligt eller håller demokratin i 

USA och bland dess NATO-

allierade i Europa på att upphöra i 

takt med att globalisterna 

monterar ner nationalstaterna. 

Läs om USA:s militariserade 

ekonomi här: 

http://www.unz.com/article/

americas-militarized-

economy/ 

 

RYSSLAND ÖVERLÄGSET 

Här en intressant analys hur USA 

och NATO håller på att göra om 

samma misstag som Karl XII, 

Napoleon och Hitler genom att 

angripa Ryssland. Detta svar till 

den fristående amerikanske 

krönikören Paul Craig Roberts 

från en tidigare rysk militär visar 

hur Rysslands Putin hanterar 

USA:s ständiga provokationer, väl 

medveten om sin överlägsenhet 

gentemot USA med dess 

sionistdominerade ledning.  

Läs vidare här: 

http://www.unz.com/article/

russia-as-a-cat/ 
 

Men ingenting av detta får vi 

svenskar läsa om eller höra i våra 

etablerade media. I Sverige är 

den officiella naiva tilliten till USAs 

militärindustriella komplex och 

globala monopolföretag och dess  

vasaller i EU grundmurad och 

företräds av ledarna i samtliga 

riksdagspartier utom SD. Vi tror 

att många röstade på SD för att 

få en förändring av just detta 

förhållande. 

 

MED CYNISMEN SOM 

RÄTTESNÖRE 

17 år efter 9/11 har USA:s 

regering och landets ledande 

tidningar bestämt, att Al Qaida - 

terrororganisationen som man 

tidigare har hållit ansvarig för 

attacken mot WTC och mordet på 

3000 människor – nu är en 

organisation värd deras sympati. 

Al Qaida ockuperar nordöstra 

Syrien och USA varnar nu för att 

man kommer att agera militärt 

om terroristorganisationen 

attackeras av den syriska armén 

och dess allierade (läs Ryssland 

och Iran).  
 

        

http://www.unz.com/article/americas-militarized-economy/
http://www.unz.com/article/americas-militarized-economy/
http://www.unz.com/article/americas-militarized-economy/
http://www.unz.com/article/russia-as-a-cat/
http://www.unz.com/article/russia-as-a-cat/


ETABLERADE MEDIA OCH 

S.K. PUBLIC SERVICE 

ODEMOKRATISKA 

SVT och AFTONBLADET m.fl. 

etablerade media sköter inte sitt 

demokratiska uppdrag, skriver 

Vitek Ronovsky, styrelse-

ordförande i partiet ENHET. 

Det borde vara tillåtet att vägra 

betala obligatorisk avgift till SVT 

anser vi. 

Läs här: 

https://enhet.se/artiklar/arti

kel.php?blogid=36 

 
Rättvisans gudinna huggen i ryggen. 

Teckning: Mats Böllner 

 

NÅGOT DN OCH ANDRA 

ETABLERADE MEDIA 

ALDRIG SKRIVER OM 
 

God morgon söndag 16 sept. 
 

Denna morgon läser vi, de sista 

papperstidningsläsarna och de 

sista sponsorerna av dessa 

utdöende medier, vår Dagens 

Nyheter (DN). Tidningen är 

Sveriges största morgontidning 

grundad 1864, som i kraft av 

detta faktum lever med 

självbilden att publicera sanna 

och trovärdiga åsikter oberoende 

av alla partier och organisationer 

och att verka i en humanistisk 

upplysningstradition för tolerans, 

demokrati och en fri ekonomi.  
 

Vi har troget läst tidningen sedan 

1960-talet, parallellt med andra 

tidningar, men nu kommer vi att 

sluta prenumerera på DN och vill 

redogöra för varför. Det finns som  

 

___________________________ 

alla vet en oändlig tillgång till 

information om samma saker 

digitalt, men för detta varnar DNs 

chefredaktör denna söndag, 

troligen av självbevarelsedrift. 
 

MISSUPPFATTNING AV ÄMNET 

Första delen av DN domineras av 

politik, nyheter och ekonomi – 

och där skriver tidningens utvalda 

redaktörer - chefredaktören Peter 

Wolodarski samt andra anställda 

redaktörer och kända frilansande 

skribenter.  
 

Den andra delen av DN är 

kulturdelen, som man förutsätter 

ska spegla det kulturella klimatet i 

riket. Menkulturchefen Björn 

Wiman håller på att göra detta 

till en bilaga om klimat i största 

allmänhet och framförallt om 

klimatalarmism, trots att den 

första delen av tidningen redan 

förmedlar klimatalarmism VARJE 

DAG.  

 

https://enhet.se/artiklar/artikel.php?blogid=36
https://enhet.se/artiklar/artikel.php?blogid=36
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Om DN vill vara en oberoende 

tidning undrar vi vänner av 

oberoende, varför DN ständigt 

bara låter klimatalarmforskare 

och wannabeforskare uttala sig i 

ämnet, som t.ex. Johan 

Rockström (agronom).  
 

Varför inte informera oss läsare 

om att det finns en lång rad 

mindre alarmistiska - eller varför 

inte realistiska – forskare i 

världen som har en annan syn på 

klimatet. Som t.ex. den 

internationellt erkände svenske 

meteorologen Lennart 

Bengtsson, som aldrig får skriva 

i tidningen trots att han verkligen 

kan något om meteorologi.  
 

Istället låter DN kulturredaktören 

känslosamt och utan kunskap 

skriva om klimatet.  När vi gick i 

skolan och skrev om ”fel klimat” 

fick vi underkänt med 

motiveringen ”missuppfattning av 

ämnet”.   
 

Jomenvisst, du gissade rätt, Björn 

Wiman skriver idag också en 

helsida i kulturdelen och börjar 

med att citera Bob Woodwards 

nya bok om president Trump och 

Vita huset. Men han går snabbt 

över till klimatalarmism.  

Mycket kan sägas om Trump, men 

just vad gäller klimatet kan det 

faktiskt komma att visa sig att 

Trump har delvis rätt, om man får 

tro meteorologen Lennart 

Bengtsson och det svenska 

Vetenskapsrådet, som inte 

släpper in Rockström i rådets 

finrum. Se där en nyhet för DN. 

och underkänt igen för Wiman 

genom missuppfattning av ämnet. 

GLOBALISMENS LOV - 

konkurrens är gift 

Ledaren idag söndag handlar om 

DN:s favoritämne – en hyllning till 

globalism och nedmonteringen av 

nationalstaterna. Ledaren avslutas 

såhär: ”Nationalism och 

protektionism är inget vaccin mot 

nya sjukdomar, utan ett gift”.  

 

Vi tänker omedelbart på gamle 

John Rockefeller, globalismens 

fader, som byggt familjens 

imperium på just idén om 

nedmontering av nationalstaterna 

och globala monopol. Han är känd 

för uttalandet ”competition is a 

sin”. 

DN blandar likt de flesta globala 

politiker ständigt ihop nation med 

nationalism och reglerad 

globalism med protektionism.  
 

Framtidsforskaren John Naisbitt 

analyserade trender i sin 

storsäljare Megatrender 1982. 

Hans förutsägelse att ”all 

business will become glocal” 

kan visa sig vara mycket 

framsynt. DN säger sig verka för 

tolerans, demokrati och en fri 

ekonomi. Men istället hyllar man 

den av Rockefeller introducerade 

globalismen som ser tolerans, 

demokrati och fri ekonomi som 

hinder för globalismen. 

VEM MANIPULERAR VEM? 

DNs chefredaktör Peter 

Wolodarskis söndagskrönika 

handlar om världens mäktigaste 
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och mest manipulerade 

mediebolag. Utifrån DNs självbild 

ovan anser han sig publicera 

sanna och trovärdiga åsikter 

oberoende av alla partier och 

organisationer.  

Han skriver om hur Facebook 

blåste upp högerpopulistiska och 

extrema aktörer under valrörelsen 

och anklagar framförallt SVT för 

att fungera som nyttiga idioter, 

när de låter sig lockas med i den 

sociala-media-bubblan. Trots 

detta fick nya extrema aktörer 

inget genomslag alls i slutändan. 

Och SD fick bara 17,5%, skriver 

Wolodarski, samtidigt som DN 

hyllar Centerns framgångar, ett 

under-10%-parti. Är DN verkligen 

oberoende av partier? 
 

Den lågmälda majoriteten 

kommer att få allt svårare att 

göra sig hörd, Det extrema 

kommer att vinna på bekostnad 

av det nyanserade, skriver 

Wolodarski. 

 

… OCH VAD ÄR NYANSERAT? 

Med nyanserat menar Wolodarski 

uppenbarligen bl.a. DN. Men vi 

frågar; på vilket sätt kommer den 

lågmälda majoriteten till tals i DN 

eller andra etablerade media?  
 

Kan SD:s ständigt stigande 

framgång bero på att partiet 

systematiskt har rensat ut de 

extremaste, som sedan bildar nya 

fraktioner utan framgång. Precis 

vad som skedde när Kommunist-

partiet gjordes om till Vänstern. 

Men större än 10% blir 

kommunisterna ändå inte. 

Att Sverige har borgerlig majoritet 

är det bara inbitna vänster-

människor som inte ser. Och 

stöds demokratin, när DN buntar 

ihop extremhögerns några tusen 

med SDs över en miljon väljare, 

som är oroliga för vad den elit 

som hyllar och får sin försörjning 

av globalismen ska ställa till med 

och inte ser något annat parti att 

rösta på än SD.  
 

Om detta borde DNs chefredaktör, 

kulturchef och redaktörer skriva, 

och släppa fram den lågmälda 

majoriteten i Sverige som kan 

förklara.  
 

DN odlar vidare samma 

religionsfobi som den högljudda 

minoriteten, trots att 6,2 miljoner 

svenskar, varav 80% 

kulturkristna, är medlemmar i 

Svenska kyrkan. Någon procent 

går ur varje år, vilket DN m.fl. 

media brukar beskriva som en 

katastrof för Svenska kyrkan. 

Samtidigt har de politiska 

partierna tappat hälften av sina 

tidigare mindre än en miljon 

medlemmar. Endast SDs 

medlemsantal stiger, något för en 

partioberoende tidning att 

analysera? 

 

ALLA SOM INTE TÄNKER SOM 

DN ÄR INTE POPULISTER OCH 

RASISTER 

Vi tänker bara högt och har inte 

röstat på SD.  
 

Vi bidrar på andra sätt till att 

bevara den svenska 

nationalstaten, närdemokratin och  
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en reglerad ekonomi utan 

girighet.  
 

Det som gav oss mest i DNs 

söndagstidning var Martin Gelins 

reportage om Medborgarlön. Nu 

testar man medborgarlön i 

Kalifornien. Martin Luther King 

förespråkade det och Richard 

Nixon också redan på 1960-talet. 

Milton Friedman, flumförklarad 

av dåtidens ekonomer, såg det 

som ett alternativ till en 

vidsträckt bidragsbyråkrati 

(bra benämning på det vi har i 

Sverige idag). Pilotprojekt pågår i 

Finland, Spanien och Neder-

länderna. Den holländske 

historikern Rutger Bregman 

beskriver i sin bok Utopia för 

realister medborgarlön som ett 

sätt att ta vara på den mänskliga 

potentialen bortom vänster och 

höger.  
 

Själva kallar vi det hellre för 

Medborgarandel för att beskriva 

det som kan ge alla medborgare 

deras grundlags-beslutade rätt att 

existera - i praktiken. Ger vi alla 

medborgare en medborgarandel, 

som varierar år efter år beroende 

på hur nationalstaten presterar, 

gör man alla medborgare 

delaktiga i landets projekt och ger 

alla ett årligt mått på hur det går 

för landet, utan att behöva gissa 

sig till vad finansministern 

egentligen säger. Det ger alla en 

personlig anledning att värdera 

sina egna insatser och motiverar 

människor att göra nytta. 
 

 

Det finns några mindre partier i 

Sverige, som har Medborgarlön 

eller Medborgarandel i sina 

program. MP är ett, men har inte 

vågat driva frågan, troligen för att 

vara politiskt korrekt. De övriga 

för medborgarlön är ännu utanför 

Riksdagen, partier som DN och 

övriga etablerade media inte 

ägnar en rad. Dessa och vi själva 

tillhör vad DNs chefredaktör kallar 

den lågmälda majoriteten och har 

bara Facebook att tillgå. Något 

som Peter Wolodarski och DN  

borde skriva om. 

TRÅKIGT MEN SANT 

Vi slutar att prenumerera på DN, 

därför att DN likt andra 

etablerade medier tyvärr är lika 

oberoende av sin husse som en 

hund.  
 

Det blir tröttsamt att i längden 

läsa artiklar av skribenter vars lön 

är beroende av de åsikter de 

torgför.  

Det svenska politiska och det 

publicistiska etablissemanget har 

blivit beroende av varandra och 

har abdikerat från att ta ansvar 

för nationen, med bristande 

säkerhet för befolkningen och 

med växande psykiska och sociala 

problem som följd. Samtidigt har 

de gjort sig beroende av ett fåtal 

globala megaföretag som 

monopoliserat finansvärlden, 

energi- och vapenindustrin, livs- 

och läkemedelsindustrin samt 

media.  

Det är tråkigt men sant.  
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INBJUDAN  

Qigong med 

meditation  

Måndagskvällar under hösten 

2018. 

Lokal: IOGT-NTO, Klara 

Södra Kyrkogata 20 

Stockholm  

Efter en stunds samtal med fika 

gör vi en enkel och behaglig 

stående Qigong, som kallas Tai 

Chi Qigong, och som avslutning 

en sittande meditativ form från 

Sheng Zhen.  
 

I den avslutande guidade 

Meditationen fortsätter vi in i ett 

tillstånd, där vi bara kan vara 

med hjälp av lugna, djupa 

andetag. Till stöd och vägledning 

har vi med oss andliga mästare, 

guider och änglar. Tankar och  
 

känslor kan fritt komma och gå på 

vår väg till djupare medvetenhet, 

självkännedom och glädje.  
 

Qigongen och meditationen 

övningar passar både nybörjare 

och mer vana deltagare.  

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOO 

PRESS-STOPP 

Vi läste just att starka krafter 

i USAs represententhus vill 

göra Puerto Rico till USAs 51a 

delstat. Men det är ju Sverige 

redan?!?! 

 

 

 

 

Återstående datum: 29 okt, 

26 nov och 10 dec  

 

Tid: 18.30-21.00  

Pris: 200 kr per gång  

 

Meditation:  
IngaLill Wener 

070-2758804 

ingalill.wener

@gmail.com    

  

Qigong:  
Anna 

Holtenstam 073-

9539880 

merchi@live.se   

  

Anmälan i 

förväg till 

Anna  

Anordnas i 

samarbete med 

NBV 

 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

mailto:ingalill.wener@gmail.com
mailto:ingalill.wener@gmail.com
mailto:merchi@live.se
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Laughing Out Loud 

 

Jesus lever, men LO är större som 

man säger i Broderskapsrörelsen. 

Och inte LO emot. 
 

SAKNAS - ETT 

MASSNÖJESPARTI 

8 riksdagspartier har utropat sig 

till segrare i årets val. De två 

största partierna har förlorat 

mest. Båda anser sig ändå som 

självklara ledare för en 

vänsterallians alt. en högerallians 

på den gamla vänster-

högerskalan, som samtliga 

riksdagspartier härstammar ifrån 

och inte kan släppa. Både höger- 

och vänsterblocken har 40% av 

väljarna bakom sig. Högern har 

ett mandat mindre!!!  
 

Vågmästare är Sverige-

demokraterna med 17%, som 

ingen vill samarbeta med. 

Gemensamt för alla de 8 

riksdagspartierna – förutom 

hyckleri - är missnöjet. Vår 

lösning är ett massnöjesparti  

i nästa val. En jordskredsseger 

väntar på oss. 

Månadens göteborgare 

Digitalt verkar otryckt för oss. 

”PRAETERERA CENSEO 

CARTHAGINAM ESSE 

DELENDAM” 
 

”Praeterea censeo” betyder ”för 

övrigt anser jag” på latin. 

Romaren Cato d.ä. avslutade alla 

sina tal i senaten med ”För övrigt 

anser jag att Kartago bör 

förstöras” 
 

För övrigt anser vi att en reform 

utan en reform av 

penningväsendet inte är någon 

reform. Det sa USA:s 

utrikesminister William Jennings 

Brown redan 1896. Och han får 

alltmer rätt för varje decennium 

som går. 
 

Och till sist - i sann GDPR-

anda är vi givetvis måna om 

din integritet. Vi spar din e-

post och tel.nr. och noterar 

om du betalar årsavgift och 

gör noteringar om dina 

intressen som du meddelat 

oss för att du inte ska missa 

nästa utgåva av 

KreaprenörNYTT®  

och andra meddelanden.  
 

Din integritet är viktig för oss. 

Vill du inte ha fortsatt 

information, maila och skriv 

det så stryks du. 
 

Ha en bra månad hälsar 
 

Lars-Olof (LO) Landin 

lo.landin@ebc.se
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