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Produktutveckling och design – Hur resonerar vi och våra leverantörer kring produkter och tjänster för ökad 

hållbarhet?  

‒ Vilka hållbarhetsmål och kriterier har ni satt upp för produktutveckling och design? 

‒ Vad är era största utmaningar? 

‒ Dela gärna med er av goda exempel från senaste tre åren 

‒ Vad borde vi enkelt kunna samarbete kring?  

 

 

Inspel från gruppdeltagare vid anmälan: 

 Samtal om gemensam grund och harmonisering mellan BVB, Sunda Hus, Svanen, etc 

 

Grupp 1 

Facilitator: Joacim Nordh 

Notarie: Mats Nordqvist 

 

Våra konkreta åtgärder  
 1.       Många små pusselbitar som samverkar Gemensamt erbjudande till kund via Ahlsell Sverige 

AB  

2.       Märkning. Göra det enklare att hitta bättre alternativ. 

3.       Våga tacka nej till dem som inte uppfyller kraven. Hjälpa kunderna att ställa rätt krav. 
 

 

Gruppens diskussioner: 

 Minska förbrukning = Ökad livslängd = Kvalitet 

 Att återvinna överskott är en utmaning 

 Solpaneler i Europa. Låga energipriser i Sverige 

 Vi borde kunna arbeta kring incitament, höj kvaliteten 

 Värdekedjan, allas ansvar 

 Samverkan kring upphandlingar - LOU   

 Det är viktigt att ha ett löpande tydligt arbete 

 En utmaning är logistik och transporter, en annan lågprishandeln. 

 Genom att samverka kring utbildning kan vi höja kvaliteten 

 Förpackningar 

 

Grupp 2 

Facilitator: Christer Mårs 

Notarie: Carl Dorninger 

 

Våra konkreta åtgärder  
  

1. Ta fram gemensam CO2 ekvivalent - från ax till limpa1 

2. Ett certifieringsorgan för att undvika begränsad produktutveckling 

3. Förpackning och emballage - reducera metall i ovanstående ex. säkerhetsnål i kläder 

4. "Repair" cirkulär ekonomi för återanvändning av ex. kläder (repair shop… 

 

                                                           
1 Cradle to cradle 
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Gruppens diskussioner:  

Varför gör vi det här? Vi har inte så mycket alternativ. Vi skall göra något tillsammans och det är nu i sin linda. 

Med det brus som finns så kan vi nu enas om några hållbara initiativ som vi kan genomföra. 

 

Ett gott exempel:  

Ahlsells satsning på miljövänlig märkfärg - Spray Master.  

Fristads tog borta säkerhetsnålar ur alla sina plagg och sparade ca 3 MT metal rakt av. 

 

 

Tittar vi på hållbarhet idag så gör vi det ur ett slutmålsperspektiv. Det bör finnas någon som bör titta på någon 

hållbarhetsekvivalent (flygbolag CO2, livsmedel etc.). Den ekvivalenten är då oberoende av slutprodukten. 

Vad är det vi vill åstadkomma?  

CO2 och vatten kan vara en sådan ekvivalent. Det finns då ett gemensamt intresse att producera (i mitt fall 

ventiler) med dessa i åtanke.  

Blir då ett ramverk för producerande företag att arbeta mot ett sådant mål.  

Mycket köps också in, och dessa komponenter köps in från i många fall samma underleverantör. 

  

Ekvivalenten bör då vara från första steg i värdekedjan till sista steg. Det måste då kopplas till något incitament i 

värde hos slutkund, annars mäts det bara för ingen nytta. 

  

Ta Svanenmärkningen t.ex. som i många fall bara blir att räkna ihop för att få bästa poäng. 

  

Som leverantör så arbetar man med alla möjliga standarder och certifieringar (Svanen, Byggvarubedömningen, 

BASTA, etc. etc.) skapar inte någon utveckling 

  

Det finns ju en så kallad EPD-certifiering2, som är en Europeisk standard, är det något som någon arbetar med? 

  

Syftet kan inte vara att nå upp till flest certifieringar och produktmärkningar - det är en orimlig 

dokumentationsmängd och tar idag en enorm tid att ta fram mot varje certifiering. 

Det är först när någon ställer krav mot ett gemensamt system som vi börjar att arbeta mot gemensamt mål och 

dokumentation. 

 

Vi inom Rörgrossistföreningen tog beslut för några år sedan att stödja Byggvarubedömningen.  

 

Byggvarubedömningen är den enda som inte är kommersiell. (Svanen, Sunda hus och Byggvarubedömningen) 

 

Husfabrikanterna vill ha certifieringar och tackar ja till alla projekt, oavsett vilken certifiering som det frågas på i 

varje projekt.  

 

Ingen affärsägare som äger en resultaträkning kommer att ta en investering om den inte ger något tillbaka. 

Tycker att branschen skall verka efter gemensamma spelregler.  

Bra idé att ha en gemensam ekvivalent på europeisk bas som alla kan förhålla sig till. 

 

Det är ju som han sade på scen tidigare (HBV) att det inte alltid är högsta kvalitet som efterfrågas. 

 

Produktion i Kina, skall vi lägga ner tillverkning i högkostnadslänger. 

Måste starta hos kund när vi pratar om en gemensam ekvivalent.  

 

Titta på energi så har vi fördelningsnycklar. Det är väldigt få som tittar på total konsumtion utan det är först när 

man använder sig av undermätare och individuell mätning som förbrukning minskar.  

Intressant att se hur en individuell mätning ger besparingar.  

 

Finns mätare för vatten, el, etc. etc. som bör användas och vara med i byggherrens kravbild vid ny- och 

ombyggnation. 

  

EBD-certifiering finns och är en internationell standard som fungerar. 

 

                                                           
2 EPD (Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration 
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Thomas: vad sägs om den här idén. Koordineringen, man villkor likheten oberoende av. Vi som leverantör gör 

en miljömässig adaption och sedan får Svanen, Sunda hus, Byggvarubedömningen göra sin bedömning utifrån 

den enda som vi som producent gör. 

 

Det är väldigt sällan som när man tar fram en produkt att vi  tittar på ex.vis minskad användning av kylvatten per 

meter producerad kabel….ingen är beredd att betala för det…. 

 

Hållbarheten styrs av ett eget intresse för att effektivisera din egen produktion.  

 

Det blir väldigt lätt att blyfritt i kablar som i produktion kräver mer energi och totalkostnadsmässigt inte är bra. 
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FN-målen – Hur jobbar vi gemensamt för att nå och kommunicera de globala hållbarhetsmålen?  

‒ Vilka mål har ni möjlighet att påverka mest? 

‒ Mappar ni era produkter gentemot FN målen och använder ni det i er marknadskommunikation? 

‒ Hur kan vi arbeta tillsammans med FN målen? 

 

Inspel från gruppdeltagare: 

 Är det idé att diskutera standardisering inom SEG med leverantörer så att samtliga aktörer i kedjan 

utgår från FN:s globala mål i syfte att underlätta kommunikationen till marknaden? 

 Hur tar vi oss an vatten och energiagendan genom en snabbare utbytestakt på gammal och ineffektiv 

utrustning? Redan idag finns tekniken att halvera enegergiförbrukningen i många system och spara 

stora mängder vatten men det går för långsamt och många delar av branchen är tämligen konservativ i 

sina produktval. Offentliga upphandlingar till kommunala anläggningar inom vatten och VA-sektorn 

tenderar att vikta pris så högt att ny och bättre teknik i vissa fall utestängs. 

 

Facilitator: Jesper Svedberg 

Notarie: Sandra Göransson 

 

Våra konkreta åtgärder 

1. Målen ska kopplas till respektive bolags kärnverksamhet 

2. Företag – (ex Ahlsell) – ska berätta om vår mission, vision och mål när vi berättar om oss. Inte hur 

många butiker vi har. Publiken ska veta vad vi står för – då stärks varumärket och kunder är villiga att 

betala för produkter som inkluderar hållbarhetskriterier  

3. Det behöver finnas en basnivå för leverantörer som ska finnas i Ahlsells butiker. Vi behöver kunna 

stänga ute leverantörer som inte lever upp till grundläggande krav utifrån målen 

 

Gruppens diskussioner:  

 

 Man behöver bli konkret kring målen, och möjligen kan vi leverantörer utgå från att vi alla har de 

globala hållbarhetsmålen som grund för vårt hållbarhetsarbete 

 Vi behöver tänka att det ska vara hållbart på ur ett globalt perspektiv för att undvika sub-optimiering  

 Som stort bolag har vi ett förbannat stort ansvar – vi behöver tydliggöra vår skyldighet utåt och särskilt 

gällande så kallade högrisk-länder. Vi kan inte enbart följa de ”lokala reglerna” så trångsynta kan vi inte 

vara.  

 Kortsiktig vinstmaximering och långsiktigt hållbarhetsarbete hamnar ofta i konflikt med varandra – hur 

kan vi arbeta oss bort från det? 

 Det blir ekonomisk obalans när någon inte tar ansvar – det finns alltid någon som inte tar ansvar och 

erbjuder ”det låga priset” fram en pris som inkluderar hållbarhetsaspekterna. Då blir det kortsiktiga 

vinstintresset som förstör strukturen. Det finns marknader som ställer sig utanför hållbarhetskriterierna 

och det skapar komplexitet.  

 Ett exempel på ovan punkt är hemköp som helt styr bort från oekologiska bananer och som påverkar 

slutkonsumenten att förstå att något är ”fel” med oekologiska produkter. Vi måste kunna skapa koncept 

för hållbarhet kring produkter för att få kunden att betala det rätt priset där hållbarhetskriterierna är 

inkluderade. 
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 Hur kan elgrossisterna driva arbetet vidare? – Kan SEG ha gemensamma krav där vi fortfarande vinner 

affären? Det ska vara skallkrav för alla med grundläggande aspekter. Vi behöver arbeta med det på 

riktigt! Om det är ”rädda världen” men vi vill inte gå hela vägen ännu. 

 Koncernchefen för Grundfos syns i alla sammanhang där hållbarhet presenteras. Vi behöver berätta 

”detta är vi och detta är hur vi arbetar” – alltså hur presenterar Ahlsell sig på möten – ska vi berätta hur 

många butiker vi har eller ska vi berätta vad vi tycker är viktigt? Säg vår mission, vision och vilka mål 

vi har – det ska vara på riktigt. Grundfos arbeta stenhårt med mål 6 och 13 som ska inkluderas i allt. 

 Kunderna behöver utgöra draghjälp för leverantören. Leverantören lyssnar alltid till kunden – exempel 

på Ahlsells leverantörsuppföljning av Garo har stärkt arbetet snabbt. Investerare är en annan intressent 

som ställer frågor på bolagsstämman. Garo behöver få hjälp av Ahlsell för att tillgodose slutkundens 

eftrefrågan. 

 Hållbarhet blir uttjatat – det behöver bli mer konkret, vad är ekobananer och vad står det för.  

 Vi behöver definiera vår spelregler mellan varandra, att vi väljer företag och produkter med 

hållbarhetskriterierna är inkluderade 

 Vi behöver bli bra på att sälja produkter där hållbarhetskriterierna är inkluderade. Vi behöver hitta 

styrmedel för sälja in hållbarhetskriteriena 

 Hur kan vi jobba med varumärket där produkterna är dyrare för att rätt saker har blivit inkluderade?  

 Vi stärker hållbarhetskriterierna i produktutvecklingsprocessen.  

 

Målen 

 Målen ska kopplas till kärnverksamheten för respektive bolag – exempelvis Grundfos 6 och 13. De har 

begränsat till två stycken som alla medarbetare ska vara väl insatta i som är enkla kopplat till detta. Vi 

ska inte först tjäna pengar och sen jobba hållbarhet – vi behöver istället jobba med hållbarhet och då 

tjäna pengar.  

 Ahlsell behöver följa upp leverantörerna utifrån målen – för driva arbetet  

 Målen måste genomsyra hela inköpsarbetet – vi kan inte prata om något och sedan göra något annat 

 Det ska synliggöras vilket mål företaget arbetar med – det behöver synliggöras 

 De underliggande delmålen måste vara skallkrav där de är relevanta, då blir kommunikationen enklare 

att nå framåt  

 För Ahlsell (Bülent) är det viktigt att ha långsiktiga och transparenta relationer – där kommer mål 17 in. 

Vi ska lära känna varandra bättre utifrån hållbarhetsmålen 

 Hur kan vi inkludera både stora och små saker det upplevs tydligt i hållbarhetsmålen  

 Ahlsell måste följa upp leverantören och sedan få det att synas mot kunderna 
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Ansvarsfulla inköp – Hur ser vi till att vi har responsible sourcing i alla led? 

‒ Vilka risker har vi identifierat? 

‒ Hur arbetar ni för att säkerställa en ansvarfull leverantörskedja Ge exempel på vad som fungerar bra och 

vad fungerar mindre bra. 

‒ Vad kan vi samarbeta för att nå längre?  

 

Inspel från gruppdeltagare vid anmälan: 

Ansvarsfulla inköp måste definieras. Vad är det? 

 

Facilitator: Jonny Kohlström 

Notarie: Roger Wranér 

 

Gruppens diskussioner:  

De stora sociala kraven måste vara de viktigaste att starta med (barnarbete m.m.). Vad innebär det för 

att köpa lokalt kontra från ”långt bort i stan”. Vilka blir de ekonomiska aspekterna att köpa får 

utomeuropeiska länder. 

Hur vet man att de globala världsråvaruleverantörerna har råvaror som är okej? Allt är idag sekretess 

hos leverantörerna. 

Dokumentation kring CO2 för produkternas totala påverkan måste krävas. Dessa ska inkludera 

transporterna i alla led. Livscykelperspektiv på produkterna måste till. 

Krav på enskild leverantör måste ställas även på leverantörens underleverantörer. Ansvarskedjan 

måste vara obruten. Idag är 90 % av bananer som säljs idag är ekologiskt odlade idag. 

Problemet är att kunder kan tappas för att priser blir för höga för att miljö och hållbarhetsaspekter 

uppfylls, i en konkurrens mot andra leverantörer som inte gör så. 

I offentliga upphandlingar i Norge ska idag 30 % av bedömningen idag göras på miljö och hållbarhet. 

Bra leverantörsavtal som kontinuerligt följs upp är en väg som kan ge bra resultat. 

Kan leverantörerna tydliggöra sin miljöpåverkan. Har alla detta dokumenterat? Är detta mätbart och 

följs detta upp? 

Fler seminarier av detta slag så att detta kan utvecklas ytterligare. 

 

Våra konkreta åtgärder  
1. Ställa krav i avtal: mätbarhet, uppföljning och transparans. Återkoppling till leverantör. 

2. Planera bättre. Konsolidering kräver god planering. 
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Go to Market –Hur gör vi processen bättre från innovation till kund (Samarbete, Process & Marknadsföring) 

 

‒ Vad kännetecknar en lyckad lansering? Beskriv gärna goda exempel.  

‒ Fallgropar som bör undvikas? 

‒ Förslag på aktiviteter - enskilda eller i samarbete? 

 

Inspel från gruppdeltagare vid anmälen: 

 Lagerläggning centrallager 

 "Hur kan önskemål om produktutveckling bäst delas mellan distributör och leverantör? Kan volym 

kopplas till dessa önskemål? 

 Hur kan vi på bästa sätt få ut nyheter - hur görs plats hos distributören med tanke på mängden av 

leverantörer?" 

 Vad kan vi göra tillsammans för att öka tillgänglighet en av våra produkterna och kan vi öka 

värdeskapande kunskap till våra kunder så de kan förbättra, effektivisera och öka sin lönsamhet. 

 Grønne produkter er som regel priset høyere enn konvensjonelle produkter. Hvordan kan vi skape en 

folkebevegelse der vi gir forbrukeren et "Grønt hjørne" (green corner) å navigere i? Ta for eksempel 

kromgarvet lær. På den ene siden vil EU forby kromgarving og på den andre siden koster det 

lærbransjen 400 millioner Euro årlig å legge om. Workhand startet kromfri produksjon, men vi maktet 

ikke å få varen fra innovation till kund pga. litt høyere pris! Vi må også kvitte oss med bruksanvisninger 

på 26 språk og legge denne miljøbomben over til digitalisering. Så hvordan kan vi påvirke EU til å gå 

over til QR-koder eller lignende? 

 Inom VA området ser vi på ACO tre tydliga globala trender som påverkar oss kraftigt; Urbaniseringen, 

Klimatförändringarna samt ökande Miljöföroreningar. Genom att välja rätt lösningar när vi bygger vår 

infrastruktur så kan vi skydda människor från vatten och vattnet från mänsklig påverkan. Som innovatör 

och tillverkare så når vi själva långt men inte hela vägen. Vår uppfattning är att det är svårt att nå hela 

vägen utan en tydlig samverkan med grossist. Valet av lösning/system är avgörande. Vi skulle redan 

idag kunna skydda vårt grundvatten bättre och bo i städer med hårdgjorda ytor utan att vada till knäna i 

vatten. Detta kan vi göra utan att byta ut hela vår infrastruktur under mark men det kräver en tydlig 

ambition i lösningsvalet samt kunskapsspridning genom marknadsföring. Varje säljsituation är här 

direkt avgörande och kan påverka direkt. 

 

Grupp 1 

Facilitator: Anna Neiås 

Notarie: Claes Ringblad 

Gruppens diskussioner:  

 Dokumentation, krav från bl a EU. Höga krav där vi ”måste” bevisa hållbarheten och exempel på 

förbättringar. I längden skall det bli kostnadseffektivare. Men var börjar vi.  

 Vi måste börja bryta ner på detalj.  

 De olika organisationerna beskriver hållbarhet på olika sätt. Hur skall angreppssättet vara?? 

 Sunda HUS, BVB, Basta.  

 Är våra slutbeställare redo att betala mer för hållbarhet. Hållbarhet syns inte alltid. 

 Kommunikationen är viktigare än dokumentationen. Hur förklarar vi för beställarna? 

 När kunden förstår, konsekvenser vad hållbarhet är och vad det innebär att köpa en hållbar produkt 

kontra en icke hållbar. Vilka val har jag. 

 Kommunicera mervärdet och innehållet med hållbarhet. Hur får jag ut något av detta? 

 Marknaden är inte redo inom alla produktkategorier att betala mer för hållbarhet. 

 Förbud är inte rätta vägen.  



 
 

8 
 

 Vi pratade en del om vad enkel kommunikation är. 

 Alla fattar målsättningen ”Ingen skall dö i trafiken” men hur kommunicerar man med enkel 

kommunikation om hållbarhet.  

 Webben har tydlig märkning men synliggöra i butik på ett bättre sätt måste bli bättre. Vår E-logga är ett 

bra exempel. 

 Kraven som grossister har på leverantörerna syns inte vidare till slutkund i så stor utsträckning. 

 Ahlsell som så stor aktör på marknaden borde gå i bräschen att förtydliga helhetslösningen där Ahlsell 

har sina leverantörer bakom sig. 

 I inköpsledet skall kravet på hållbarhet framför priset råda. 

Våra konkreta åtgärder  
1. Måste göra saker tillsammans 

2. Samordna märkning 

3. Väga in andra parametrar än pris, arbeta med kostnadsmodeller – inte prismodeller 

 

 

Grupp 2 

Facilitator:  Daniel Snöman 

Notarie: Bengt Jacobsson 

Gruppens diskussioner:  

Miljö och hållbarhet är i stort fokus i alla allmänna diskussioner. Stor brist i upphandlingar där enbart pris är 

i fokus. Miljö och hållbarhet ska in som en mätbar kostnad i upphandlingar. 

Frivillighet är inte vägen. Beställarkrav är nödvändiga. Livscykelkostnader bör lyftas upp till större fokus. 

Samlat fokus efterlyses starkt! För många ”märkningar” (Svanen, BASTA, Sunda Hus, 

Byggvarubedömningen, etc) som innehåller samtliga kravställningar avseende hållbarhet. 

Symbrio motverkar hållbarhet och enbart fokuserar på pris. Beställaren måste efterfråga Miljö och 

Hållbarhet tydligare så att förhållande Pris – Hållbarhet balanseras. 

 

Våra konkreta åtgärder  
 

1. Begreppet Hållbarhet måste förtydligas. 

2. Hållbarhet bör premieras i marknadens alla delar. 

3. Förfrågningsunderlag bör omfatta krav på fullständig hållbarhetsdokumentation. 

4. Hållbarhets-”bedömda” sortiment kan framhävas på ett tydligare sätt i web-butiker. 

5. Förpackning och transporter och dessa respektive delar kan hållbarhetsoptimeras i mycket stor 

utsträckning. Optimera förpackningar. Fyllnadsgrad i bilar. 

6. Livscykelkostnader värderas inte utan står i skuggan av garantitid. 

7. Vision – att valet av hållbara produkter/artiklar ska resultera i det billigaste resultatet.  
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Logistik – Hur kan vi utveckla en hållbar logistik i världsklass?  

‒ Vilka risker/utmaningar har vi identifierat som mest väsentliga? 

‒ Vilka hållbarhetsmål har vi satt för hållbar logistik? Alternativt vilka krav ställer vi på våra 

tredjepartslogistiker? 

‒ Hur kan vi få logistiken mer hållbar? 

 

Inspel från gruppdeltagare vid anmälan: 

 Säkerställa att vi tillsammans jobbar med hela förpackningar i flödet mellan oss, för att minimera 

antalet små leveranser. 

 

Facilitator: Johan Stille 

Notarie: Johan Lundqvist 

 

Våra konkreta åtgärder/ Bubblare: 
1. Närproducerat, märka upp produkter som är närproducerat. 

2. Ställa krav på biobränsle i transporter 

3. Förpackningarna att vi använder mycket plast i vårt emballage 

4. Returflödet av kabeltrummor och annat material från arbetsplatser för att fylla annars tomma lastbilar  

 

 

Gruppens diskussioner:  

Varför valde ni just tema logistik? 

 

Leveranssituationer till Ahlsell som kan bli bättre. 

Mycket småorder till Ahlsell lokalt och centralt 

Mycket anskaffningar till butik för vi saknar djup på Centrallager 

Vi leverantörer har stort direktköp från butik som är kostsamt för leverantör. 

Returtrumma.se 

Ett bra sätt att returnera kabeltrummor, för att få tillbaka en större andel tomma trummor för återanvändning. 

Tänka på våra transporter till våra butiker (installatörer som vi driver och inte driver) för att hämta material där 

Allt material ska kanske inte gå igenom Ahlsell, utvalt sortiment ska gå direkt (ex fönster). Leverantör vill hjälpa 

oss att arbeta rätt.  

 

Diskussioner  

Rätt bulkinköp till LC, för att minimera smårder till våra lokala lager. Onödiga transporter kan minskas 

Hubbar som inte går att hämta leveranser från, enbart utkörning. För att minska transport. 

Leverantörsportal där leverantör kan se vad vi har på lager. Hjälpa oss med påfyllning. Så jobbar våra 

konkurrenter. 

Bli först med fossilfria transporter till enskilda kunder. Distributionsbil till en stor kund tex Volvo.  

Ahlsell kan vara först med erbjudandet. 

Kravställa biobränsle i transporter från enskilda leverantörer. 
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Kan närproducerat premieras, klimatvänligare sätt att leverera. Märka produkter som är närproducerade.  

Kan Ahlsell leverera lokalt till byggen med elbil för att minska transporter till våra butiker. 

Returhantering av byggmaterial som byts ut typ ett fönster eller kontaktor vid leverans av nytt material.  

 

MÅL 

Starka butiker, effektivisera inköpen. Ahlsell köper fragmenterat av leverantörerna, här finns potential för 

effektiva och hållbara transport. Leverantörsportalen kan hjälpa oss att lagerhålla rätt saker.  

Fossilfria distributionsbilar till våra kunder typ el bilar, i synerhet till de stora kunderna men även lokal 

distribution, tåg? 

Leverantörsportalen, för att säkerställa rätt material i Hallsberg, minska anskaffningar till butik. Leverantören 

håller koll på vårat lager via en portal som enbart visar deras saldo hos oss. 

 

 


