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Du kan alltid hitta mer och nyare information på vår hemsida 
www.sodraroslagen.fub.se 

 
 

Vet du någon som också skulle behöva få stöd och information 
om utvecklingsstörning och aktiviteter för personer med 
utvecklingsstörning - Tipsa dem om att bli medlemmar i FUB. 
Mer info på sidan 12 
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Vad har FUB i Södra Roslagen gjort under 2020 
 
Fester och möten 

Vinterfesten 2020 genomfördes i februari i Bergasalen i Folkets 
hus i Åkersberga. Det var ett lyckat arrangemang med mer än 
hundra deltagare. Föreningen bjöd på varm korv och fika. 
Häggarna stod för underhållningen.  

Årsmötet genomfördes också i februari på Träffpunkten i 
Vallentuna. Utöver själva årsmötet bjöds det på fika och Kerstin 
Gatu från Mora Folkhögskola pratade om IT anpassad för 
funktionsnedsatta. 

Därefter blev inte året sig likt. Coronaviruset har påverkat hela perioden. 

 

Intressepolitik 

Arbetet för att personer med intellektuella funktionshinder ska få det bättre är ett  
långsiktigt arbete. Det sker sällan stora språng utan gradvis går det framåt.  
Ibland kan det faktum att det inte gått bakåt ha krävt stora arbetsinsatser, nya  
besparingsförslag kommer ständigt. Det arbete FUB i Södra Roslagen gör för  
att påverka politiker och tjänstemän i våra fem kommuner är mycket viktigt.  
Nedan kommer korta sammanfattningar över vad som hänt under året kommun  
för kommun. 
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Danderyd 
 

Den inskrivna verksamheten på Träffpunkten i Enebyberg har utvecklats väl  

under 2020. Idag är det fem ungdomar i verksamheten och de öppnar upp  
för ytterligare deltagare.  

I övrigt finns idéer och tankar kring aktiviteter, men i princip har ingenting  
gjorts under 2020 på grund av pandemin.  

FUB har varit representerad i kommunens samarbetsforum KFR  
(Kommunala funktionshinderrådet). 

 

Täby 
 

Under 2020 har vi genomfört fem digitala möten. Inga fysiska möten  
har kunnat hållas i gruppen som har 12 medlemmar. 

De frågeställningar som har diskuterats och sedan förts vidare till Täby  
kommun är bland annat följande: 

• Den personliga ekonomin/”Fångad i fattigdom” 

• Bristen på grupp- och servicebostäder 

• Ersättare till ”Gregers fritidsaktiviteter” 

• I Covid-19s spår; Stängning av dagliga verksamheter, hårda  
besöksförbud på gruppboende, oäkra transporter med Samtrans,  
bristen på fritidsaktiviteter 

• Kontakt mellan brukare / anhöriga och handläggare på LSS-enheten 

Frågorna ställs och dialog förs i olika sammanhang, med olika företrädare för  
kommunen liksom med politiker. 

• Kontakter inför Socialnämndens sammanträden (ansvarig Claes Oldin) 
Inför varje möte i Socialnämnden (nio möten under året) har FUB- 
gruppen genomfört telefonmöte med Camilla Wass (chef för  
avdelningen funktionsnedsättning) angående de frågor som kommer  
upp i nämnden och som berör ”vår” grupp.  

Kontakterna har vid fem tillfällen resulterat i skrivelser till nämnden  
med FUBs synpunkter på beslutsförslag. I maj utformade FUB- 
gruppen i dialog med Camilla Wass en längre information om Täby  
kommuns åtgärder i anledning av Covid-19 som tillsändes alla  
medlemmar i föreningen. 

• Samverkan med Täby kommun enligt LSS § 15 p 7. (FUB:s  
representanter Carmen Vogt och Marianne Olbrant) 
FUB har under 2020 deltagit i ett samverkansmöte som kommunen  
inbjudit till. Vid detta möte, som hölls digitalt på grund av Covid-19,  
deltog även representanter för IFS och Attention. Kommunen  
lämnade information från avdelning funktionsnedsättning och de  
inbjudna organisationerna har kunnat ställa frågor.  

FUB har uttryckt ett starkt önskemål om att antalet personer i  
transportbilen (Samtrans), när det gäller resor till och från dagliga  
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verksamheter, måste minskas på grund av pandemin. Detta  
önskemål har nu tillgodosetts av kommunen.  

FUB har även framfört vikten av att den låga habiliterings- 
ersättningen i Täby måste höjas samt att kommunen ska rekvirera  
extra statliga medel för att höja habiliteringsersättningen för 2021.  

Fortsättningen av "Gregers fritids- och reseverksamhet har också  
tagits upp till diskussion. Kommunen vill göra de olika boendena  
mera delaktiga i fritidsplaneringen.  

Kommunen informerade även om att det ska bli friare när det gäller  
fördelning av tiden för beviljad ledsagning.  

FUB har även framfört önskemål om att redan i förberedelsestadiet  
få ta del av de planer som finns när det gäller att starta nya LSS- 
bostäder. Kommunen kommer att ta fram en policy för nya LSS- 
bostäder och FUB har inbjudits att lämna synpunkter på denna. 

• Möten och diskussioner med Ung Fritid (ansvariga Arne Hedman  
och Bert-Olov Persson) 
Under året har FUB-gruppen träffat Ung Fritid i Täby 2-3 gånger och  
då har diskussionen handlat om: -att alla ska få tillgång till  
fritidsutbudet som “egen regi” står för. Med alla avses de som bor  
hemma och de som har boendestöd. Även boende hos privata  
utförare har föreslagits kunna delta. Detta har dock avslagits med  
motiveringen att kommunen inte kan sälja tjänster på detta sätt.  

Dessutom har vi framfört våra idéer om att det behöver arrangeras  
lite längre semesteraktiviteter. Exempelvis med hjälp av Ädelfors  
Folkhögskola.  

Andra frågor som diskuterats är Träffpunktens öppettider under  
loven. FUB vill att det ska vara öppet året runt och att hålla isär  
aktiviteter för de under 18 - 19 år och för alla de som är betydligt  
äldre. 

En omorganisation har skett hos Ung Fritid. Eva Thorén Tibbling har 
övertagit tjänsten som ansvarig för kulturutbudet för vår målgrupp.  
Eva har blivit uppdaterad, och engagerad för idéerna, av oss om  
våra förslag och ska diskutera detta och samarbetet med LSS- 
enheten. Återkoppling ska bokas in. 

• Kommunala funktionshindersrådet (FUBs representanter Sören  
Wiklund och Åse Lindblom) 
Rådet har under året endast haft ett möte då inget av särskilt intresse 
för FUB behandlades. 

 

Vallentuna 
 

 

• Covid – 19 – oro och ensamhet 

Nästan hela detta år har vi alla på olika sätt påverkats av den  
pandemi som pågår. Under våren och sommaren var antalet smittade  
i Vallentuna relativt få men under hösten snabbt ökande och med det  
ökad oro. Smitta i några LSS verksamheter. Ingen i behov av IVA  
vård.  
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o Restriktioner – besöksförbud ifrågasätts 

På alla LSS boenden och dagliga verksamheter, privata som  
kommunala, har det införts restriktioner enligt Folkhälso- 
myndighetens anvisningar och kommunens MAS direktiv. Det har  
bland annat inneburit slut på gemensamma måltider, periodvis  
besöksförbud, inte komma till daglig verksamhet om man är i  
riskgrupp. Det här har varit påfrestande för många, ensamhet och  
oro och extra svårt när ingen kan säga när det är över. Några har  
lyft frågan om besöksförbud är lagenligt. FUB har ställt den vidare till  
kommunen. Svar emotses. 

 
• Minskade assistans/ ledsagartimmar - många hårt drabbade  

Avsevärda indragningar av assistenttimmar har drabbat hårt. Flera har  
fått sina timmar halverade eller mycket mer än så. De anhöriga som  
orkat har gått till Förvaltningsrätten som i flera fall gett dem rätt men då  
har kommunen gått vidare till Länsrätten och få har haft ork eller  
ekonomi att bemöta det. FUB har ställt sig på anhörigas sida bland  
annat i Lokaltidning. 

 
• Hemtagning - väcker stor oro 

Avisering om ”hemtagning” från privat LSS boende till kommunens  
eget har väckt stor oro. Anhöriga har överklagat och vunnit i  
förvaltningsrätten men kommunen går vidare med hänvisning till att det  
som sägs i LSS om rätt till inflytande är underordnat vid hemtagning  
och eftersom Vallentuna inte har LOV kan valfrihet inte garanteras.  
 

• Ekonomi – fortsatt ansträngd för många 
Fortfarande är det tyvärr som så att många är i beroende av anhöriga  
eller andra närstående för att få sin ekonomi att gå ihop. 
o Habiliteringsersättning 

Vallentuna hör till de kommuner i landet som betalar lägst: 6 kr/timme.  
I år tillfällig höjning på grund av Socialstyrelsens stimulansbidrag som  
ger +4.50 kr /timme att betalas ut som klumpsumma i december. FUB  
har framfört önskemål om höjning 2021 till som lägst 10 kr/timme. Fått  
nej. 

o Bostadstillägg från Försäkringskassan täcker inte höga hyror.  
FUB har framfört önskemål om att kommunen i likhet med många  
andra kommuner inför särskilt kommunalt bostadsbidrag. Svar väntas. 

 
• Boende LSS – kön något minskad men privata aktörer har fritt val 

Kön till boende, grupp och service, har minskat något då två har  
öppnats under året, ett tredje på gång. Alla drivs av privata aktörer  
vilket kan bli bekymmersamt för Vallentunabor för det finns inget avtal  
om att de ska ges förtur och andra kommuner betalar mer för en plats  
än vad Vallentuna gör.  

 
• Kultur/ Fritid – fungerat rätt bra 

Utbudet har breddats, främst vad gäller motion och idrott. På grund av  
Covid-19 har mycket fått ställas in men när det varit öppet har det varit  
uppskattat och välbesökt. Särskilt Parasporterna. 
o Hälsokompisar – ställdes in  

Den populära cirkeln som FUB i samarbete med Vuxenskolan  
anordnade förra året var tänkt att nystarta i våras. Kunde på grund  
av hälsoläget inte genomföras. Vi hoppas på nästa år. 
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o Ungdomsklubben Klubb Cosmos – saknas åldersgräns uppåt 

Är den enda verksamheten som hela detta Coronaår haft öppet.  
FUB har på anhörigas önskan påtalat att där inte finns någon  
åldersgräns uppåt vilket för en del känns obekvämt. Fått svar att  
något alternativ för närvarande inte finns. Lovats översyn. 

o Träffpunkten – föreningsråd bildat inför nystart  
Träffpunkten som är till för vuxna daglediga har varit stängd under  
större delen av året. Vissa utomhusaktiviteter har ordnats. Ansvaret  
för verksamheten övergår 1/1–21 från Socialnämnd till  
Fritidsnämnd. I och med det har ett Föreningsråd bildats vars syfte  
är att se över lokalers tillgänglighet, personals kompetens och så  
vidare. Sammankallande är fritidsnämndens chef. FUB är med i  
rådet. Ett förberedande möte har varit. 

o Kommunens webbsida – behov ökad tillgänglighet 
Det är svårt att hitta på kommunens webbsidor. För många  
navigeringsmoment. Har på FUB:s önskan förenklats något men  
återstår en hel del innan vi kan känna oss nöjda. Diskussionen  
pågår. Till exempel om att man anammar idén om att införa  
pictogrambilder samt att inom vissa områden använda sig av LL,  
lättläst svenska. Särskilt inom område Kultur/Fritid.  

 
• Referensgrupp för anhörigstöd – nu är FUB med i den gruppen 

Referensgruppen som leds av kommunens anhörigkonsulent är ett  
forum där information och kunskap i anhörigfrågor delas. Med i  
gruppen är IFS, SPF, PRO, Svenska Kyrkan, Röda Korset,  
Kvinnojouren, Anhörigföreningen och nu även FUB. Det har inte varit  
helt självklart att få komma med men nu har man lyssnat till att även  
inom FUB är anhörigfrågor centrala och viktiga. Vi hjälps åt med  
gemensamma föreläsningar eller annat för att stödja anhöriga i en  
ibland ansträngd vardag. Ett exempel på det är den föreläsning vi  
gemensamt ordnade höstas. Temat var ” Hur ska jag orka ”där  
anhörigas situation lyftes fram.  

 
• Kommunala Funktionshinderrådet  

FUB är representerat i fyra av rådets fem samrådsgrupper. Efter  
uppehåll i våras har möten genomförts enligt plan.  

 
 

Vaxholm 
 

• Från och med hösten 2020 har vi fått till stånd två uppföljningsmöten  
med ansvariga på Olivia Omsorg AB. Både för serviceboendet,  
gruppboendet och dagliga verksamheten. 

• Fortlöpande ämnen: Bemötande, utbildning, handledning, fritid,  
aktivitetspeng, matsituationen, delegering och Covid-19.  

• Covid-19: Tillägg till basala hygienrutiner enligt Folkhälsomyndigheten  
är, i nuläget, visir och munskydd vid närkontakt både på boenden och  
daglig verksamhet. 

• Ny verksamhetschef från och med 2021 är Soffy Björkman, som har  
LSS-utbildning. 

• Även ny samordnare har LSS-utbildning. Ny personal som rekryteras  
ska ha LSS-utbildning. Mycket positivt. 
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• Månadsbrev till närstående, boende och gode män fungerar äntligen  

sedan tre månader tillbaka. Vi, Kerstin Trädgårdh och Tina Bendelin  
har poängterat vikten av lättläst text. 

• Daglig verksamhet fungerar mycket bra och har individanpassat  
meningsfullt arbete. Det har förstås, på grund av pandemin, varit och är  
vissa inskränkningar gällande arbete utanför den egna lokalen i Vaxholm. 

 

Österåker 
 

• Ett antal samverkansmöten med Österåkers kommun har genomförts.  
Stående frågor (under ett antal år…) har varit bristen på gruppbostäder  
och missnöje med hur den dagliga verksamheten fungerar. 

• Möten med politiker från olika partier och olika nämnder har genomförts  
med syfte att främja situationen för de LSS-berättigade i kommunen. 

• Ett flera år gammalt beslut om byggande av en gruppbostad har  
försenats och försenats och är fortfarande under någon form av  
utredning.  

• Under våren har en ny grupp bildats inom FUB som driver frågan om  
en gruppbostad med anledning av att en befintlig kortis-verksamhet  
läggs ned.  

• Vinterfesten, ett arrangemang inom FUB Södra Roslagen,  
genomfördes på Folkets Hus i februari med cirka 85 deltagare. 

• Möten med ledningen för boenden i kommunen som drivs av Nytida  
respektive Olivia har genomförts. 

• Vi har verkat för att kommunen i ökad utsträckning skall hjälpa  
personer inom LSS-gruppen att lära sig använda digitala hjälpmedel  
som datorer och mobiler anpassade till deras förutsättningar. Ett antal  
personer från kommunen går, eller har under de senaste åren gått, en  
kurs i Anpassad IT på Mora Folkhögskola som är ett utmärkt exempel  
på detta. Ansatsen behöver förstärkas, breddas och drivas av  
kommunen, inte enbart av enskilda. 

• Vi upplever att det är en stor brist att inte sjukgymnaster och  
arbetsterapeuter finns knutna till den dagliga verksamheten i  
Österåker, för att hjälpa brukarna att utvecklas enligt de intentioner  
som finns för denna. Vi kommer att driva frågan vidare under 2021. 

• En stor del av verksamheten har under året påverkats av Corona- 
pandemin. FUB har drivit frågor om hur personer med intellektuell  
funktionsnedsättning på boenden och daglig verksamhet bäst skall  
skyddas. 

• Personer med intellektuellt funktionshinder (IF) har i internationella  
studier visat sig vara en riskgrupp med betydligt högre dödlighet än  
genomsnitts-befolkningen. För Downs Syndrom upp till 10 ggr högre  
dödlighet. Detta har gjort att vi (genom Riks-FUB) kräver att personer  
med IF skall prioriteras i kommande vaccinationer.  

• Ökad risk har också gjort att vi i oktober tryckte på kommunen att ta  
upp om inte dagliga verksamheter (en potentiell smittkälla där social  
distans inte är lätt att vidmakthålla) borde stängas. Detta har också lett  
fram till en stängning. Detta tycker vi är bra. Men det innebär också en  
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• ökad belastning på brukarnas olika boenden. De anställda inom daglig  
verksamhet går in och stöder verksamheten på kommunala, men inte  
på andra boenden, privata eller ”hemmaboenden”. Vi hoppas att de  
också får det stöd de behöver. 

• FUB Södra Roslagen har projektanställt en person med syfte att  
förbättra fritiden genom att utveckla en bra mötesplats för LSS-gruppen  
i Österåker och i samverkan med kommunen starta en sådan så fort  
pandemiläget tillåter 2021. 

 

Aktiviteter efter helgerna 
Funkisfestivalen 2021 – Täbys deltävling 

Tid:  Uppskjuten 
Plats: Blir troligen digitalt 

Funkisfestivalen är Sveriges största sångtävling för personer 
med kognitiva eller neuropsykiatriska funktionsvariationer inom 
LSS.  

 
 
 
 

Årsmöte 

Tid:  Torsdag 18 februari kl. 18:30 
Plats: Blir digitalt på Zoom 

Utöver årsmöte kommer Christina Heilborn, ny förbundssekreterare på FUBs 
rikskansli, att tala. Hon kommer att prata om  
”Mänskliga rättigheter för alla - även i en pandemi?” 

Eftersom vi tror att vi måste genomföra årsmötet digitalt så kommer vi att 
använda Zoom. Det innebär att alla sitter hemma vid sin egen dator eller på en annan plats där 
man kan kopla upp sig. Vi kommer tyvärr alltså inte att träffas  
och det blir ingen fika.  

Det är klokt att i förväg ladda ner programvaran. Alla kommer att kunna testa sin  
uppkoppling ett par dagar före årsmötet. Det sker vid ett förmöte måndagen  
den 15 februari kl 18.30.  

Vi vill gärna att så många som möjligt kan vara med. Har du ingen dator eller 
har du på annat sätt problem med detta så hoppas vi att du hittar någon som  
kan hjälpa till. 

För att kunna vara med måste man anmäla sig till årsmötet och tala om vilken  
e-post man vill ha länken till. Anmälan gör man till Ann Sjölander på 
ann.sjolander@sodraroslagen.fub.se eller så ringer man på 070-888 53 16. 

I slutet av januari, när vi skickar alla handlingar, skickar vi också med länken till  
mötet.  
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Information, nyheter och debatt 
 

Vinnare i Vallentunas uttagning 
Stort grattis säger vi till Isabella Olofsson som vann årets funkisfestival i 
Vallentuna. Nästa år får hon representera Vallentuna i den stora tävlingen. 

Isabella sjöng låten "En säng av rosor" och kompades av orkester med lärare 
från Vallentuna kulturskola. 
 
 
 

Kultur och fritidstips från Stockholms kommun 
Det finns en blogg som innehåller många bra tips om fritidsaktiviteter. Den är 
gjord för boende i Stockholms kommun men den innehåller mycket som går att 
ta till sig även om man bor i Södra Roslagen. Denna vecka är fullmatat med 
aktiviteter. Se alla aktiviteter på bloggen där också länkar finns.  

Klicka här: https://gruppbostadfritid.wordpress.com/  

Bloggen uppdateras dagligen tillsvidare. Har du/ni tips att dela eller berätta för 
oss om behov, kontakta oss på e-post: gruppbostadfritid@stockholm.se 

 

Fritidsnätet – aktiviteter för dig som behöver extra stöd 
Här finns aktiviteter samlade från hela Stockholms län  

Det går att söka efter kommun, typ av aktivitet, funktionsnedsättning och ålder  

Du hittar dit genom www.fritidsnatet.se  Vill du veta mer om hur du kan gå med 
i fritidsnätet eller idén bakom det så kan du kontakta  

Karin Olsson-Sandberg Karin.olssonsandberg@stockholm.se  
08-508 28 920 

 
 

Ny film om coronaviruset  
 

Under hösten har fler smittats och coronapandemin har tagit ny fart 
i Sverige. 

Alla behöver hjälpa till att minska spridningen av coronaviruset. 
Riksförbundet FUB har varit med och gjort en ny film. Filmen 
”Information om coronaviruset” vänder sig till personer med  

Filmen ”Information om coronaviruset” har FUB gjort tillsammans med  
Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för samhällskydd och  
beredskap i samarbete med Folkhälsomyndighetern och Socialstyrelsen.  

Länk till filmen – Information om coronaviruset 
https://www.youtube.com/watch?v=psYBOsp5h6M&t=5s  
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Tips om hur du hittar en idrott som passar dig 
Vill du ha hjälp med att hitta en idrott som passar just dig?  
Kontakta Parasport Stockholm för vägledning  
Du hittar mer information på www.parasport.se  
 
 

1956-klubben – vad är det? 
 
Det är ett sätt för företag att stötta FUB och speciellt den lokala föreningen. 
Under 2021 vill riksförbundet FUB lyfta 1956-klubben lite extra. 

Vad är 1956-klubben? 

1956-klubben har nu varit igång i några år. 

Vissa lokalföreningar har genom åren värvat många företag och fått extra 
pengar för att hitta på roliga saker tillsammans. Oftast är företagen med i flera  
år och då får lokalföreningen en utbetalning för varje år som företaget är med i  
1956-klubben. 

Det kostar just 1 956 kr per år för företaget att sponsra FUB genom 1956- 
klubben. Då får företaget: 

• En pin 
• Ett diplom 
• Sin logotyp på vår webbplats och i Unik. 

För varje företag som lokalföreningen värvar får föreningen 800 kr. Övriga delar  
går till Riksförbundets arbete (som inkluderar stöd och service till våra  
lokalföreningar och länsförbund) och till administrativa kostnader som också  
behöver täckas. Utbetalningarna till lokalföreningarna sker antingen i juni eller  
december beroende på när företaget värvades. 
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Information om fritid kommunvis 
Det ser olika ut i olika kommuner Nedan kommer lite information om hur du tar dig fram för att få 
information i de olika kommunerna 

 

 
 

Danderyd har en speciell hemsida kring fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning 
https://www.danderyd.se/uppleva-och-gora/aktiviteter-funktionsnedsattning/  

Kontakt: Ann Epstein, 08-568 910 88, ann.epstein@danderyd.se 

 

 
 

Även Täby har en speciell hemsida 
https://www.taby.se/fritid-och-kultur/Fritid-och-kultur-for-dig-som-behover-extra-stod/  

Kontakt: Eva Thorén Tibbling, 08-555 590 00, eva.thorentibbling@taby.se  

 
 

 

 

Liksom Vallentuna 
http://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/funktionsvariation/  

Kontakt: Annika Wegnebring, 08-587 851 69, annika.wegnebring@vallentuna.se  

 

 
 

 
I Vaxholm går det att ta kontakt med: 
Hans Larsson, 08-541 808 00, hans.larsson@vaxholm.se  

 
 

 

I Österåker går det att ta kontakt med: 
Margareta Kekkonen, telefon 08-540 815 03, margareta.kekkonen@osteraker.se  
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Varför ska man bli medlem i FUB Södra Roslagen? 
 

• FUB har mötesplatser där du kan träffa andra med liknande erfarenheter  
 

• Du kan också få stöd och råd av medlemsrådgivare och rättsombud 
 

• Du som är medlem i FUB får vår medlemstidning Unik 
 

• Du har också möjlighet att teckna en försäkring i Unik Försäkring 
 

• FUB arbetar med att påverka politiker på alla plan FUB:s lokalföreningar är 
viktiga i kontakten med kommunernas, länsförbunden kan samordna 
föreningarna och ha kontakter med landstinget, riksförbundet påverkar 
politiken som berör hela landet  
Som medlem kan du vara med i arbetet eller vara medlem för att visa att  
du tror på det FUB vill! 

 

Vad kostar det? 
• Huvudmedlem betalar 300 kronor per år från och med 2021 

• Familjemedlem kostar 60 kronor per år 

 

Hur gör man? – det finns flera sätt 
1. Har du tillgång till en dator kan du själv gå till sidan  

http://www.fub.se/OM-FUB/BLI-MEDLEM  
 

2. Du kan också ringa till FUB på telefon 08-508 866 00 
De har öppet på vardagar kl 9.00-11.30 och 12.30-16.00 
 

3. Det går också bra att ringa till FUB:s kontaktperson i din kommun så hjälper de dig 

• Danderyd 
Ann Epstein, 070-630 63 07 

• Täby 
Marie Pertoft, 070-200 05 11 

• Vallentuna 
Marianne de Valladolid, 073-987 86 63 

• Vaxholm 
Tina Bendelin, 070-611 25 00 

• Österåker 
Jörgen Johansson, 070-754 08 53 


