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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bygglovsenheten 

 

Ärende:  Strandskyddsdispens för nybyggnad av 

byggnader, staket samt skyltar 
Sökande:   Botkyrka Kommun, tekniska förvaltningen 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja strandskyddsdispens för 

nybyggnad av byggnader, staket samt skyltar. 

 

Aktuellt område ligger inom område strandskydd om 100 meter. 

 

Avgift för prövning av strandskyddsdispens är 11 440 kronor. 

 

Beslutet fattas med stöd av 7 kap 15§ miljöbalken 

 
Ansökan avser 

 

 

Handläggare  

Jimmy Sandberg 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Fastighet: LINDHOV 15:24  

Gamla järnåldersbyggnader.  Planerad plats för nya järnålders byggnader. Nya hagar. 
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Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av staket, 

kunskapspaviljonger, vindskydd, informationstavlor och enkla järnåldershus. 

Byggnaderna har måtten 13x 6,5meter, smedjan 3x7 meter, 5x10 meter, 3x4 

meter. Husen kommer ha en öppen eldstad i mitten av husen, med enkla 

bänkar längst väggarna. Ansökan avser även inhägnade vinterhagar och 

beteshagar för djur. Komplettering av handlingar inkom 2020-01-23  

se bilaga 5 

 
Bakgrund 

Fastigheten ligger i område utan detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Aktuell plats omfattas av strandskydd om 100 meter. 

 

Hågelbygård ligger vid sjön Aspen i Botkyrka och uppfördes under åren 1911-

1922. Gården förvärvades av Botkyrka Kommun år 1964. 1975 bildades 

Hågelbyparken AB. Hågelbyparken är en folkpark med ett rikt utbud av 

upplevelser och arrangemang. Idag bedrivs verksamheter som omfattar 

konferens, restaurang, cafe, 4H-gård, hantverksbod, krukmakeri och en 

gammaldags lanthandel. 

 

Sedan många år bedrivs två verksamheter för barn och unga. Det är 

järnåldersbyn Hogslaby och 4H gården Hågelby. 

 

Hogsla järnåldersby och 4H vid Hågelbyparken är i stort behov av bättre 

utemiljöer för att kunna möta sina besöksgrupper på ett bättre sätt. Det finns en 

efterfrågan från hela stor-Stockholm att besöka järnåldersbyn Hogslaby och 

4H, detta kan verksamheterna idag inte bemöta. Både verksamheterna erbjuder 

unika verksamheter för barn och unga båda inom skoldagen och 

fritidsaktiviteter i form av kurser och öppna verksamheter för familjer.  

 

Förvaltningen finner ingen tidigare beviljad strandskyddsdispens för aktuella 

verksamheter och dess byggnader. De flesta om inte alla byggnader i området 

(Hågelbyparken, Hogsla) är uppförda innan det generella strandskyddet trädde 

i kraft år 1975. 

 

Hågelbyparken är idag en besökspark där bl.a 4H och Hogslaby ingår. I denna 

ansökan om strandsskyddsdispens har hela parkens behov tagits med. 

 

Översiktsplanen anger att det aktuella området ligger inom bevarande 

landsbygd och grönt aktivitetsrum utanför stadsbygden. Inom gröna aktivets- 

rum ska det finnas plats för längre promenader, skidåkning, motion och 

utflykter. Aktiviteter som inte sker dagligen, men ändå ofta”. kommunen vill 
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även kunna ge möjligheter för det lokala näringslivet, nya verksamheter och 

arbetsplatser att utvecklas. 
 

Beslutsunderlag 

Situationsplan  inkom 2019-12-13 

Bilaga ansökan  inkom 2019-12-13 

Dokumentation  inkom 2020-02-26 
 

Gällande bestämmelser 

Fastigheten ligger i område som omfattas av strandskydd om 100 meter. 

Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken är syftet med strandskyddet att långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

 

Av 7 kap. 15 § Miljöbalken framgår att inom ett strandskyddsområde får inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 

eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 

beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (T.ex. ändra 

användningen genom att bygga om en fiskebod till en sommarstuga. Uppföra 

bryggor, planteringar, flaggstänger, trädgårdsgångar, staket, golfbanor och 

campingplatser). 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (T.ex. trädfällning) 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter 

(T.ex. muddring och spridning av gödsel eller bekämpningsmedel). 
 
Dispens från strandskyddet får enligt 7 kap. 18 c och 26 §§ miljöbalken 
medges endast om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med 
strandskyddets syften.  
 
Som särskilt skäl får bl.a. beaktas 
 Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften, 
 Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
 Behöver för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
 Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området, 
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 Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området, t ex infrastrukturanläggning, 

anpassning för bättre tillgång för funktionshindrade, åtgärder för bland annat 

friluftslivet etter, 

 Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse. Innebär att det måste vara frågan om mycket speciella omständigheter 

som är mer eller mindre unika till sin karaktär. 

 

Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop 2008/0/:119 sid 104) 

framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl i 7 kap 18 c 

§ miljöbalken är uttömmande. 

 

Vid prövningen får, enligt 7 kap 25 § miljöbalken, inskränkningen i den 

enskildes rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än som krävs för att 

syftet med strandskyddet ska tillgodoses. I lagmotiven betonas dock att de 

allmänna intressen som ligger bakom strandskyddet i de flesta fall tar över (jfr 

prop. 1997/98:45 del 1 s. 321 f). 

 

Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att 

strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller 

enskilda intressen och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet 

ska tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2008/09:119 sid 53) 

 

I propositionen svenska miljömål framgår vad gäller att skyddet av stränderna 

är en nationell angelägenhet för att trygga förutsättningarna för allmänhetens 

friluftsliv och för att bevara goda livsvillkor för växter och djur (prop 2001/01: 

130 sid 117 och prop 2009/10 sid 155). 
 

Yttranden från remissinstanser 

Bygglovsenheten har remitterat ansökan till miljöenheten som anger att den 

kommande åtgärden bedöms inte påverka växt- och djurlivet negativt.  

Se bilaga 4 
 
Bedömning  

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (MB) får nya byggnader eller byggnaders 

användning inte ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om 

det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 

annars skulle ha fått färdas fritt, (T.ex. ändra användningen genom att bygga 

om en fiskebod till en sommarstuga. Uppföra bryggor, planteringar, 

flaggstänger, trädgårdsgångar, staket, golfbanor och campingplatser) inom 

strandskyddat område.  
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Strandskyddsdispens får ges endast om det föreligger särskilda skäl. 

Dispensregeln ska tillämpas restriktivt och dispens får meddelas endast om det 

är förenligt med strandskyddets syften. Syftet med strandskyddet är att trygga 

förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på 

land och i vatten för djur- och växtlivet. 

 

En dispens från strandskyddsbestämmelserna förutsätter att det finns särskilda 

skäl.  

 

I 7 kap. 18 c § miljöbalken räknas de omständigheter upp som får beaktas som 

särskilda skäl. Som en ytterligare förutsättning för dispens följer av 7 kap. 26 § 

miljöbalken att dispensen ska vara förenlig med strandskyddets syfte. Enligt 7 

kap. 25 § miljöbalken får en inskränkning i enskildes rätt inte gå längre än vad 

som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Bestämmelsen 

innebär att vid prövningen ska det göras en intresseavvägning där även hänsyn 

tas till enskilda intressen (prop. 2008/09:119 s. 104). Den medför inte en 

möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra omständigheter än de 

som anges i 7 kap. 18 c§ miljöbalken.  

 

Särskilda skäl kan även föreligga bl.a. om det område som dispensen avser 

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 

kan tillgodoses utanför området. 

 

En avvägning ska ske mellan strandskyddsintresset och sökandes intresse av 

att ta området i anspråk (se prop. 2008/09:119 s. 54). Skälen för att få bygga 

och uppföra aktuella åtgärder måste därför bedömas mot strandskyddets syften 

och för att dispens ska kunna beviljas måste det finnas så starka skäl för 

aktuella åtgärder att allmänna intressen som strandskyddet syftar att tillgodose 

får stå tillbaka för intresset av utförande av aktuella åtgärder i området. 

 

De båda verksamheterna som finns idag är till viss del slutna verksamheter. 

 

Förvaltningen medger att de planerade åtgärderna är avsedda för 

allmänhetens nyttjande och rekreation till viss del och kan anses ha ett visst 

allmänt intresse men det är inte visat att detta intresse inte skulle kunna 

tillgodoses utanför strandskyddsområdet.  

 

Vid en bedömning av om aktuella åtgärder är åtgärder som måste ligga vid 

vattnet för sin funktion räcker för särskilda skäl att medge strandskyddsdispens 
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inte att konstatera att åtgärderna måste ligga vid vattnet, annat skulle medföra 

olägenheter i form av kostnad och tidsförluster.  

Utomhus verksamheten som redan pågår på fastigheten innebär inte att 

området i sin helhet redan är ianspråktaget utan aktuell plats för de nya 

byggnaderna är öppen jordbruksmark som är fri från byggnader vilket gör 

platsen allmänrättsligt tillgänglig.  

 

Föreslagna åtgärder i form av både byggnader samt inhägnade hagar 

kommer bilda ett nytt verksamhetsområde och hindra och avhålla 

allmänheten att röra sig fritt och få tillgång till området.  

 

Förvaltningen i frågasätter även om en djupare utredning gällande nya 

byggnaders och aktuella åtgärders påverkan på fladdermössen i området 

bör göras i och med miljöenhetens remissvar. Se bilaga 4. 

 

Med beaktande av den restriktivitet som gäller vid prövningen av 

strandskyddsdispens finner förvaltningen att sökandes behov av utvidgandet av 

aktuell verksamhet i form av byggnader, vindskydd, staket och skyltar inte 

behöver tillgodoses genom att uppta ny stor verksamhetsyta inom 

strandskyddat område på fastigheten, därmed saknas särskilda skäl för att ge 

strandskyddsdispens med stöd av 7 kap. 18 c § första stycket 3. 

 

Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att det inte finns 

särskilda skäl att medge dispens från strandskyddet för nybyggnad av 

byggnader, staket samt skyltar, varför strandskyddsdispens inte kan beviljas. 
 
Upplysningar  

Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar den sökande genom faktura. 

 

Länsstyrelsen kan överpröva kommunens dispensbeslut. Sökanden har ansvar 

att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 

påbörjas. 

Sökanden kan ta kontakt med Länsstyrelsen (ungefär en månad efter att 

sökanden har fått kommunens beslut) för att kontrollera om en överprövning 

har inletts av Länsstyrelsen. Information kan även sökas i Länsstyrelsens 

externa webdiarium med hjälp av fastighetsbeteckning 

 

 

 

Annelie Fager Jimmy Sandberg 

Bygglovchef Bygglovhandläggare 
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Bilagor 

1- Översiktkarta 

2- Situationsplan inkom 2019-12-13 

3- Bilaga inkom 2019-12-13 

4- Yttrande från miljöenheten 

5- Komplettering handlingar Utseende 

 

 

Bilaga 1 
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STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR HÅGELBYPARKEN
2020-02-25
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1. Herrgården 
2. Inspektorsbostaden/Lillgården
3. Entrémur
4. Orangeriet 
5. Vattentornet 
6. Trädgårdsmästarbostaden 
7. Ekotemplet 
8. Rotfruktskällaren  “Bella Venecia”
9. Bigården 
10. Bryggan 
11. Logen/ladan 
12. Ladugården/Stallet 
13. Magasinet, 4h-gård
14. Klockhuset/Vagnslidret, toaletter 
15. Friluftscen 
16. Lusthus/Ankhus/Pumphus
17. Elstation 
18. Fruktpackarhuset/hantverksbod 
19. Garage/förråd
20. Liten byggnad vid Klockhuset 
21. Vandrarhemmet/Stenvillan 
22. 4H-gård, kontor mm 
23. Kraftstationen fd 
24. Utedass
25. Cisternen 
26. Brunnspaviljongen 
27. Mur vid Brunnsparken 
28. Torkplan 
29. Hogslaby kontor, omkl mm
30. Hogslaby bod
31. Bron 
32. Mur vid Vandrarhemmet
33. Mur vid Trädgårdsmästarbostaden
34. Lotteribyggnad
35. Korvkiosk
36. Hogslaby

1.

28.

31.

2.

33.

36.

3.
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ORGANISATION HOGSLABY
Hogslaby behöver utvecklas så att de kan ta emot fler elever. 
De vill flytta närmare Hågelbyparken för att underlätta deras 
arbete samt för att synas bättre för allmänheten. Samtidigt 
måste deras undervisning kunna ske ostört och flera grupper 
ska kunna aktiveras samtidigt utan att störas sinsemellan. 

“Husen i Hogslaby ska placeras i två mindre enheter, eller 
gårdar. Det ska totalt finnas två boningshus och två mindre 
hus, varav en smedja och ett grophus. Dessutom ska 4 
arbetsskjul finnas. Dessa ska ha en stomrest konstruktion av 
stockar med täckt tak men öppna väggar.

LANDSKAPSKARAKTÄRER
Utifrån analysen av platsen har 3 olika karaktärer/
kulturmiljöer identifierats som viktiga att arbeta med i 
Hågelbyparkområdet:

1. Hågelbyparken och Hågelby gård - år 1911–1922

Där det passar och är möjligt ska parkens ursprungliga 
utséende och detaljer återupplivas. 

2. Järnåldersby i Mellansverige/Mälardalen - år 0-1000 e.Kr

I den mån det går ska Hogslaby upplevas som en autentisk 
järnåldersby från Mälardalen. Pedagogik, praktikaliteter för 
Hogslabys dagliga arbete och byggnadsverkens hållbarhet 
och livslängd går före ambitionen att rekonstruera en 
järnåldersby. 

3. Samtiden - år 2018 --> 

De historiska kulturmiljöerna uppnås i den mån det går - 
verksamheternas dagliga arbete och pedagogik kommer alltid 
först. En del tillägg såsom information, sophantering och 
funktioner som hör till dagens användning kan få samtida 
uttryck. Här ingår även gestaltningen för innomhusmiljön - de 
nya byggnaderna och ladan.  

Den här utredningen har handlat om att verksamheterna 
4H och Hogslaby ska samverka. Samtidigt gynnas platsen 
av att kulturmiljöerna separeras karaktärsmässigt med 
en tydlig gräns. Denna gräns utgörs av en väg mellan 
Hågelbyparkens klassicistiskt raka axlar och Hogslabys 
böljande järnålderslandskap. Oavsett var djuren betar eller 
maten tillagas så ska funktionens utseende samspela med 
kulturmiljön för platsen.

LANDSKAPSANALYS
I Hågelbyparken har målpunkter, stråk, siktlinjer och  
funktioner identifierats. Hågelbybarken är uppbyggd utifrån 
en symetrisk struktur med raka axlar inspirerat från klassicism 
och barock. Huvudentrén för besökare till parken finns vid 
huvudbyggnaden Hågelby gård. Den sekundära entrén mot 
stallbacken kan uppfattas som en baksida men utgör en viktig 
knutpunkt både för de som arbetar i parken och för besökare. 

Det finns en naturstig som löper runt om sjön Aspen men 
som idag går utanför Hågelbyparken. I den här utredningen 
har idéer utgått ifrån att naturstigen leds om och fortsätter 
genom Hågelbyparken längs med vattnet genom utbyggnad 
av däckspänger samt befintliga och nya vägar.

Bron som går över Hågelbyparkens damm och kanal är idag 
stängd. I det här förslaget utgår vi från att en koppling över 
kanalen vid mynningen mot Aspen öppnas upp i framtiden.

Utifrån dessa antaganden skapas en ny entré till parken 
som utgör en viktig knutpunkt mellan parkens olika publika 
verksmaheter - Hogslaby, 4H-gården och Hågelbyparken. 

STRUKTUR OCH DISPOSITION  
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SITUATIONSPLAN
HALVSKALA:  1:2000 (A3)
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STAKET S1 - FÅR, HÄST, KO
Trästolpe 1 meter ovan mark med 
distansisolatorer, elband och fårnät

STAKET S3 - FÅR
Trästolpe 1 meter ovan mark med fårnät

STAKET S7 - FÅR, HÄST, KO, 
MÄNNISKOR
Betongstolpe (specialgjuten) med 
handledare, distansisolatorer, elband och 
fårnät

STAKETTYPER 4H-GÅRDEN

BEFINTLIG BETONGSTOLPE TRÄSTOLPE MED DISTANSISOLATORER

STAKET OCH VEGETATIONSRIDÅER

4H gården behöver inhägnade vinterhagar och beteshagar för sina djur. Stängsel för 
att skapa god genomsikt väljs samtidigt som de ska vara hållbara över tid. Olika djur 
behöver olika staket och där människor vistas behövs stabilare konstruktioner för att 
klara av att lutas mot. 

Hogslaby behöver avskärmningar/ridåer inom sin verksamhet för att olika 
grupper ska kunna arbeta parrallellt utan att störa varandra. Avgränsning mellan 
Hågelbyparken och Hogslaby behöver också finnas samtidigt som Hogslaby behöver 
bli synligt. Avgränsningen till Hogslaby ska också fungera som beteshägn. Staketet 
måste därför samspela med Järnåldermiljön.

För att uppfylla de olika behoven av avgränsningar i området har olika 
staketprinciper tagits fram. Avgränsningarna består av olika steket för djurens hagar 
samt av visuella avgränsningar i form av vegetation på jordvallar och stenrösen - 
liknande åkerholmar.
 

STAKETPRINCIP



STRANDSKYDDSDISPENS FÖR HÅGELBYPARKEN / 2020-02-25

6

3000

10
00

90
0

JORDVALL MED STENBLOCK

VÄXTVAL SOM INTE ÄTS UPP AV DJUREN,
PLANTERAS I GRUPPER

30
0

ELBANDDISTANSISOLATOR FÖR ELBAND

METALLSTOLPE MED MÖJLIGHET
ATT FÄSTA DISTANSISOLATORER

FÄSTEN FÖR FÅRNÄT

HOGSLABY HAGE

2000

FÅRNÄT

STENBLOCK 100-600 MM

UNGTRÄD OCH BUSKAR NYPLANTERADE 200 - 400 CM

ÅTERANVÄNDNING AV JORD

ÖPPETVÄXTGRUPP

 STENBLOCK

BRYNVEGETATION OCH TRÄD

HOGSLABY 4H
HOGSLABY
1:50 2018-11-02

“GROPAVALL”/”JORDDIKARGÄRDE”

ÅKERHOLME /STENBLOCK

VEGETATIONSRIDÅ PÅ JORDVALL, 
SNITT 1:50
Vegetation och stenblock ska likna åkerholmar, 
se referensbild. Funktionen är att fungera som 
ridåer mellan olika uterum där minst 60 elever 
ska kunna arbeta samtidigt utan att störa 
varandra. 

VEGETATIONSRIDÅ, ELEVATION 1:50
Växterna placeras i grupper så att siktlinjer skapas genom ridån. 

PRICIP FÖR STAKET OCH VEGETATIONSRIDÅER I/RUNT HOGSLABY
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SOLSKYDD OCH BYGGNADER FÖR DJUR:

ENKLARE BYGGNATIONER I PARKEN

INFORMATIONSTAVLOR OCH VÄDERSKYDD FÖR MÄNNISKOR:

HÖNSBUR OCH HUS
Buren är 150 kvadratmeter och utgörs av 
vinterhage V7 på situationsplanen på sida 4. I 
buren finns ett isolerat hus med måtten ca 3x4x3 
meter. Byggnaden förses med dörr för människor, 
lucka för hönsen och ett fönster. Bilden ovan visar 
en motsvarande hönsbur.  

GRISHUS
Hus/skydd med dörr för människor och lucka/
öppning för grisar, yttre måtten ca 4 x 4,5 x 3 meter 
(BxLxH). Byggnaden har ingen isolering och består 
av en enkel panel med springor mellan brädorna för 
att tillåta en naturlig ventilation.

SOLSKYDD TYP 1 (SKD-1) & TYP 2 (SKD-
2)
De två typerna av solskydd representerar enkla 
byggnader med motsvarande standard som 
skyddet på bilden ovan. Skillnaden mellan de två 
typerna är antalet väggar - typ 1 har en bakvägg 
och två sidoväggar, typ 2 har endast en bakvägg. 
Storlekarna för respektive skydd finns listade på 
situtionsplanen på sida 4. 

VÄDERSKYDD FÖR BESÖKARE, 

Diameter på 4.8 meter med formen av en 
sexkant. utmarkerad med en sexkantig symbol på 
situationsplanen. 

INFORMATIONSTAVLA STOR 

Vardera flygel är 3.2 meter lång, markerad med “ii” 
på situationsplan. 

INFORMATIONSTAVLA LITEN

3.2 meter bred, markerad med “i” på situationsplan.
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Järnåldersbyn ska bestå av två gårdar med två byggnader i vardera. De 4 
byggnader är representerade i form av axonometrierna ovanför.

 GRUNDLÄGGNING SAMTLIGA HUS OCH SKJUL 
	 Platsen	där	husen	ska	stå	måste	vara	väldränerad.	Det	bör	finns	ett		 	
 tjock lager grus som vatten kan ledas bort från huset. De fyra husen   
 bör även ha lergolv.

 BÄRANDE KONSTRUKTION
 De två större husen ska ha bärande konstruktion av stolpar med   
 mittskepp och sidoskepp. Stolparna bör tjäras och grävas ner i grus.

Väster om de två gårdsmiljöerna kommer en mötesplats/ lekplats uppföras 
med en stubbhinderbana i samma mått som den stora gästabudshallen som 
grävdes fram av arkeologer vid Skrävsta ridhus. 51x 8 m.

SMEDJA 3X7 METER
MILJÖ A, BYGGNAD 2.

BONINGSHUS 4X12 METER GROPHUS 3X4 METER
MILJÖ B, BYGGNAD 6.

SKIFTESVERK

TAK AV TRÄPLANK

TAK AV VASS 
ELLER TORV 

LERVÄGGAR/
LERKLINADE 

PARTIER

VÄLDRÄNERAD GROP

LERKLINAT  GOLV

VÄLDRÄNERAD GRUND

HOGSLABY, BYGGNADERNA

GUNNES GÅR, UPPLANDS VÄSBY

MARKERING AV GÄSTABUDSHALL 
MED STUBBAR

JÄRNÅLDERMILJÖ; STENMJÖL OCH 
GRÄS PRINCIPKONSTRUKTION FÖR 
JÄRNÅLDERSGRIND - OBS - GRÖVRE 
GRENAR BEHOVS.

STENAR I GRISHAGE
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