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Halvtand

Ordförande har ordet

Ärade medlemmar, vänner och läsare av denna tidning!

Mitt namn är Filip Slotte och jag har blivit utsedd till ordförande för Filicia, jag får således skriva kolumnen 
ordförande har ordet. Utmaningar båda två.

Kort om mig själv: 22 år, från Vasa, studerar maskin- och produktion inriktning konstruktion andra året.

Nu lite längre om mina re�ektioner över det kommande året:

Med våra ca 400 medlemmar är Filicia en av de största studerandeföreningarna i Vasa. Våra gula halare lyser 
upp de evenemang vi bestämmer oss för att delta i. Då �licianer är ute bland folk bidrar de med en god 
stämning som smittar av sig på resten av omgivningen, ung som gammal. Hoppas jag!

När jag �ck förtroendet att leda denna förening blev jag först glad. Efter det blev jag eftertänksam, för nu 
väntas det på resultat. Hundratals studeranden väntar med spänning på att få veta ifall styrelsen 2014 kan 
fortsätta att leverera några av de roligaste evenemangen i Vasa?

Det ska vi! Förutom de traditionella evenemangen har vi lite nya saker vi tänker prova. Vi kommer att 
försöka bjuda med �er av våra medlemmar på andra föreningars evenemang för att få lite variation och för 
att trä�a nya människor. Vad gäller vår egen verksamhet �nns många högt �ygande planer, men i skrivande 
stund har vi beslutat att Finlands hockeymatcher i OS kommer att kunna ses i Castle. 

Som sagt, vi har våra tankar om hur man kunde utveckla Filicia, men det betyder inte att vi slopar det som 
föregående generationer lagt grunden för. Porrsitz, PrePampas, Music quiz, Beerpong m.m. är bara några av 
de evenemang vi har att se fram emot under våren. Dessa är förstås bättre än någonsin.

Ärade medlemmar, jag uppmanar Er att hålla er uppdaterade via mailen och vår Facebooksida. Dit kommer 
all info ni behöver, jag hoppas att ni deltar med lika stort intresse som hittills. Det är en svårslagen känsla att 
städa undan efter en fest samtidigt som man konstaterar ”Fan va hede va kul!”

Så nu föreslår jag följande: klara alla tenter, skriv bort alla deadliner, håll er uppdaterade och så gör vi 2014 
till det bästa studieåret. Hittills.
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Hjulfest

Suspensoar

Då var det äntligen dags, årets sista �licia tillställning skulle avverkas och nya styrelsen skulle få visa upp 
sina ”talanger” inom teater för att hylla den avgående styrelsen. Sitzsalen började fyllas av diverse 
festglada personer med justämningen på topp. Hjulfesten drog igång i vanlig ordning med helan som 
leddes av kvällens sångledare Gracien Rubaduka och Robin Sjölund. Eftersom det var första gången vi i 
nya styrelsen serverade kan jag erkänna att det kanske var en del strul till att börja med (t.e.x underteck-
nande tappade en burk på någon...sorry) men allt efter att kvällen fortlöpte blev vi varmare i kläderna. 

Kvällen fortsatte i vanlig ordning med diverse snapsvisor och stämningen i salen höjdes. Då var det dags 
för kvällens program där vi i nya styrelsen äntligen skulle få  möjligheten att skämma ut oss för första 
gången. Programmet inleddes med att Jarmo”pillti” framförde en några väl valda ord, för att sedan 
fortsätta med att ett något annorlunda hjulevangelie utspelade sig där gästerna �ck se hur hjulet egent-
ligen kom till. Programmet fortsatte sedan med att t.ex våran egen Timo”halvtand” Soini �ck sig en 
omgång av ett gäng förbannade greker, även Jarmo �ck återvända till scenen ett par gånger för att 
hjälpa styrelsen med spexet. Tillsist �ck den avgående styrelsen avnjuta en hyllningsång av oss nya 
styrelsemedlemmar, inan det var dags att avrunda hjulspexet och gå vidare till julklappsutdelning.

 Det är i stora drag vad jag minns av hjulfestet(glömsk inget annat!) så med det sagt hoppas jag alla 
närvarande hade en oförglömlig kväll.

Nya styrelsen visade prov på en oerhörd sångförmåga genom att framföra en omskriven version av Midnatt 
råder.
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Suspensoar

Föregående styrelsen �ck även detta år personliga juklappar.

Det är kul att åka på hjulfest!
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Minion

Administrativ utbildning

En torsdag kväll i januari, den nionde för att vara exakt så påbörjade nio tappra �licianer sin 
resa ner mot åbo för att delta i administrativ utbildning (utbildning i hur man sköter en 
förening). Efter många om och men och x antal pauser så var vi framme vid nunnegatan, 
trötta och slitna men ändå med humöret på topp. 

Efter en stärkande nattsömn så var vi alla redo att aktivt och med stor iver tackla dagens alla 
utmaningar som bestod av föreläsningar, gruppdiskussioner och lunch. Senare efter att allt 
program tröskats genom så bjöd ÅKA på middag som efterföljdes av stilla umgänge(lol) i 
deras lokaler. 

På lördagsmorgonen var det dags att påbörja tillbakaresan till Vasa men för att få krafterna 
tillbaka så vi skulle klara av detta så hade vi från �licia en liten silliz med havsutsikt nedanför 
åbo domkyrka. När sillizen avslutats så åkte vi tillbaka till Vasa och vi hann också medverka i 
radio x3m en liten stund. Som avslutning kan ja säga att utbildningen var givande och ja tror 
vi alla lärde oss iallafall en ny sak som vi kommer ha nytta av.
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Piltti

Styrelsepresentation

Vårterminen år 2014  är i gång på allvar och de �esta studeranden har fullt upp med skolarbeten och 
diverse studielivs relaterade aktiviteter. Samtidigt har även Filicia förnyat sin styrelse med hela åtta 
stycken nya fräscha styrelsemedlemmar, ett solklart tecken på att vi går mot ljusare tider!

En del har redan fått lära känna Filicias nya styrelsemedlemmar, andra känner eventuellt igen dem från 
något evenemang där de oftast ser till att folk både hör och ser dem.

En presentation av Filicias nuvarande styrelsemedlemmar följer nedan, så att folk skall få en 
uppfattning om vad det är för lurifaxar som kommer att stå till hands och ordna de evenemang som 
Filicia håller det kommande året.

Namn: Tobias ”Suspensoar” Söder
Styrelsepost: Idråd
Hejmani: Gottböle
Intressen: Mysiga korsordskvällar framför öppna 
spisen och liknande extrema saker
Motto:  Om du je osäker åp kva na jie, provsmak!
Skostorlek: Beror på om e je en kvinn elå in kaar som 
frågar.

Hur vill du tillbringa din pension?
Som surfpro�s på Hawaii

Vilken är din favorit raggningsreplik, fungerar den?
Ja bruk fråg om damen i fråga vill kom å lös korsord 
framfö öppna spisen.. Funkar allti!

Beskriv ditt könsorgan med en låttitel!
“A place where you belong”

Namn:  Joakim ”Trädkramaren” Gistö 
Styrelsepost:  Viceordförande
Hejmani: Tärjär  
Intressen: Musik/Party/Hobbitar
Motto: Det spelar ingen roll hur lite man skiter i 
byxorna. Det är i alla fall för mycket!
Skostorlek: 54 ”Pojka mä stor skoa, har stor 
strumpona” bruk di sejj!

Hur vill du tillbringa din pension?
Som Bilbo Baggins!

Vilken är din favorit raggningsreplik, fungerar 
den?
”Vedui’ eller vanima yave!” funkar bra på alver. Men 
”Hej!” anser jag funkar bäst åv allt! 

Beskriv ditt könsorgan med en låttitel!
”Hail to the King”
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Piltti

Namn: Filip ”Halvtand” Slotte
Styrelsepost: Ordförande
Hejmani: Den stad vars industri har högst 
förädlingsvärde per capita i Finland
Intressen: Beror lite på, ibland läser ja historia, 
ibland spelar ja musik, ibland jäär ja na helt 
annat.
Motto: Sama som förra åre, No way but the 
hard way!
Skostorlek: Jepp!

Hur vill du tillbringa din pension? Ja vill förlänga min arbetskarriär och på så vis bära mitt 
ansvar som upprätthållare av den �nska välfärdsstaten. (Jyrki, läser du?)

Vilken är din favorit raggningsreplik, fungerar den? Ha int prova an själv, men en 
�nskspråkig herreman körde en gång med ”haluksä kossua?”. Va ja vet så funka int e.

Beskriv ditt könsorgan med en låttitel! Dead but rising!

Namn: Clara  “Sackarin” Hindersson
Styrelsepost:  Extråd
Hejmani: Korsholm 
Intressen: Allt å lite till
Motto:  Historien har lärt oss att vi ingenting har lärt oss av historien.
Skostorlek: 37½

Hur vill du tillbringa din pension? Omgiven av choklad

Vilken är din favorit raggningsreplik, fungerar den? Fungerar den?

Beskriv ditt könsorgan med en låttitel! Welcome to the jungle

Namn: Magnus “Minion” Enqvist
Styrelsepost: Datård
Hejmani: Närpes 
Intressen: Allt som smakar gott
Motto: Kasta inte bäver i trähus.
Skostorlek: 43.141592

Hur vill du tillbringa din pension? Som första närpesbo 
ti bo på mars.

Vilken är din favorit raggningsreplik, fungerar den? 
”Du är ful, jag är ful. Vad väntar vi på?” Konstit nog så ha 
an itt funka än.

Beskriv ditt könsorgan med en låttitel!
”Full Steam Spacemachine”
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Piltti

Namn: Christo�er “Ambulans” Lindén  
Styrelsepost:  Sekreterare
Hejmani: Bäckliden  
Intressen: Professionell ka�edrickning. Söker jag spän-
ning i vardagen med att dricka Redbull.
Motto: Att tänk innan man talar je som ti tork se i röven 
furi man ha skiti?!
Skostorlek: 39 sent & 8 km. 

Hur vill du tillbringa din pension?
Ja e ju Batman (BREAKING NEWS om int ni veta) å 
Batman får väl int na pension..?

Vilken är din favorit raggningsreplik, fungerar den?
TALAHAUKIVARMA©

Beskriv ditt könsorgan med en låttitel!
Legenden

Namn: Dennis ”Piltti” Högberg
Styrelsepost: Intråd 
Hejmani: Jeppis  
Intressen: Olivers Inn (om Benkko släpper in me) 
Motto: Get wet or dry trying 
Skostorlek: 5,420 

Hur vill du tillbringa din pension?
Gubbdagis varje dag, varje dag.

Vilken är din favorit raggningsreplik, fungerar den?
“Är du ledig ikväll, eller kommer det kosta mig?” Fungerar 
nästan ibland.

Beskriv ditt könsorgan med en låttitel!
Blow me (one last kiss)

Namn:  Linus ”Karhu” Holm 
Styrelsepost:  Bärsråd
Hejmani: Mang hektar i Öja 
Intressen: Fiske på somman å so�on på vintern 
Motto: No er he vel bra såde
Skostorlek: 38 men loftar som 45

Hur vill du tillbringa din pension?
Förhoppningsvis som utexaminerad ingengör

Vilken är din favorit raggningsreplik, fungerar den?
”Vil du koma heim ti mit å skåda på föusi”, funkar varje gång 

Beskriv ditt könsorgan med en låttitel!
Där jag hänger min hatt
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Piltti

Namn: Fredrik ”Sössubrö” Sved
Styrelsepost: Rådd 
Hejmani: Malax
Intressen: ha li�at!
Motto: Bossit ji braa!
Skostorlek: Rikti passli  

Hur vill du tillbringa din pension?
på naon hålma näärt ti Åminne!

Vilken är din favorit raggningsreplik, fungerar 
den?
I häimane mett har vi mytchi jåol å ståora dåon... 
åm e fonkar?... vetchja heee.

Beskriv ditt könsorgan med en låttitel!
”Love Gun”

Namn: Niclas  “Mr Muscle” Andersson  
Styrelsepost: Slottsråd
Hejmani: PorvooBorgå  
Intressen: Leva livet som är en fest 
Motto:  Whatever it takes 
Skostorlek: Tillräckligt stor, med ganska liten 
marginal

Hur vill du tillbringa din pension?
Vi tar de sedan, men helst rik eller begravd

Vilken är din favorit raggningsreplik, 
fungerar den?
Inga repliker, brukar använd mej av mitt 
oemotståndliga leende och de e ju , ja, 
oemotståndligt!

Beskriv ditt könsorgan med en låttitel!
“Härlig, härlig men farlig, farlig”

Namn: Daniel  “JOFA” Thölix
Styrelsepost:  Musråd
Hejmani: Sålv
Intressen: nöjt so�on
Motto: Alla sätt är bra utom dom tråkiga!
Skostorlek: de du ;)

Hur vill du tillbringa din pension?
Som en ”evil mastermind” me en roterande fotölj å en vit 
katt

Vilken är din favorit raggningsreplik, fungerar den?
”ful e du men mej skrämmer du inte” �nns inga doku-
menterade fall med framgång

Beskriv ditt könsorgan med en låttitel!
”Pretty �y for a white guy”
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Piltti

Namn: Gracien “Maskinen” Rubaduka
Styrelsepost:  Kassör
Hejmani: Vasa 
Intressen: 
Motto: ”Hope for the best, prepare for the worst”
Skostorlek: 44 på vänstra, 44,5 högra

Hur vill du tillbringa din pension?  
Maratonlopp och resa runt

Vilken är din favorit raggningsreplik, fungerar den? 

Hej!, den fungerar.

Beskriv ditt könsorgan med en låttitel!  
Rumor has it!
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MASKs styrelsepresentation

Livet på Scenkonst har sin stilla gång. Man springer iväg till akrobatiktimmen när månen ännu är uppe, 
luktar svett i matsalen och tror sig fortfarande ha krafter att förändra världen.

En mörk februarikväll hände något som förde ljus till alla mörka hjärtan: MASK- styrelsen 2014 föddes. I 
samband med styrelsevalet bildades även en ny post, nämligen Skåpråd.

De gamla styrelsemedlemmarna, av vilka de �esta envist höll sig kvar på sina poster, går att beundra i 
förra numret av den här tidningen. Nu vill vi rikta strålkastarna på de nya styrelsemedlemmarna:

Skåpråd: Sannah Nedergård: Oförsiktig (Obs! EJ KLUMPIG) och nynnande disneyprinsessa.

Vice ordförande: Anna Högström: ”Tänker aldrig sluta prata och dansa om jag så blev stum och invalid” 
(översatt från ett Wanha Mestari-kvitto)

Vice kassör och suppleant: Olli Sirén: En lämpligt tankspridd typ vars ekonomiska uppfattning grundar sig 
på att pengarna inte har något egenvärde.

Suppleant: Emma von Wendt, vars torra humor kompenseras av ett hjärtligt skratt. Sägs det...

MASK:s styrelse 2014. I övre raden Anna, Olli, Heini och Maritta. I nedre raden Sannah, Janica och Ida. 
Bakom Janicas huvud skymtar MASK- Ott.
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NUDs styrelsepresentation
Hej på er!

Jag �ck till uppgift av männen på andra sidan bron i Brändö att skriva en presentation av oss som hänger i 
Roparnäs. Vi som studerar i Roparnäs kan lära oss bl.a. om sminkning, röntga, lägga kanyl och att ta blod-
prov. Våra yrkestitlar är; sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor, röntgenskötare, bioanalytiker, socionomer 
och estenomer. Någon av dessa ovanstående titlar kommer vi att få när vi blir klar.  

Studerandeföreningen vid sjukis heter N.U.D. r.f. Nu funderar ni säkert vad N.U.D. står för? Jo det är en 
förkortning av Non Ultra Descriptus och på vårdspråk betyder ”det obeskrivbara”. Detta uttryck stämplas i 
din vårdjournal om läkaren inte har någon aning om vad du har för fel.  Vår logo som vi har består av en 
vacker blå fågel vid namn Roger.

I styrelsen är vi ett gäng glada och trevliga personer som består av elva kvinnor och en lycklig man. Vårt 
campus ligger i Roparnäs, en liten bit utanför centrum. Välkomna att hälsa på hos oss till kansli och känn dig 
bekväm i våra mjuka so�or pyntat med våra rosa �u�ga kuddar. När ni har hittat in till oss så är det bara att 
följa de gula pilarna till matsalen så kommer ni nog att få syn på vårt vackra kansli med lila väggar och en 
fond vägg dekorerat med vår snygga fågel Roger, jaa så kan ni även följa ljudet där ifrån det basas musik på 
högsta volym. 

Förutom att besöka oss på vårt campus kan man alltid passa på att bekanta sig med sjukisstuderanden 
under någon happening, våra halare är vita (sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor, röntgenskötare, 
bioanalytiker) eller gröna (socionomer, estenomer). Till sist får ni en snygg bild på NUD r.f. styrelse 2014. 

MVH
Erika Rösgren
Ordförande i studerandeföreningen N.U.D. r.f
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JOFA

Back to Filicia castle winter edition 2014

Den 29.1 ordnades alltså det första evenemanget i Castle för terminen. Dörrarna öppnades kl 19:00 men 
redan en timme före började en ordentlig kö formas utaför. Snabbt samlades folk i so�orna och runt 
beerpongborden. Stämningen steg fort och snart var stället fullsatt.

Senare på kvällen så vrålade 1G3B ”KOM HIID SKA JA DÖP DE!” ur högtalarna, då var det alltså dags för 
oss nya i styrelsen att få våra styrelsenamn. Namnen vi har fått så kommer från händelser på olika repre-
sentationsuppdrag eller helt enkelt för att de passar. Efter dopet fortsatte festen med fullt ös långt in på 
natten tills de sista hjältarna vinglade hem.
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Karhu

Porrsitz

Halå halå! Onsdagen den 12 februari var det åter igen dags för porrsitz. Porrsitzen ordnades av N.U.D och 
Filicia, med Politivas som servitörer, och hölls på Leipä Tehdas. Och även detta år var deltagarna utklädda 
till alla möjliga arbetsgrupper såsom byggarpetare, sjuksköterskor och sjömän, och även vissa som såg ut 
att ha tagit inspiration från någon hallick ur en 80-90 tals Miami �lm. Utöver detta fanns det många andra 
porriga och sexiga utstyrslar som t.ex kalsonger gjorda av svart blänkande tejp.  Många nakna bröst �ck 
man i alla fall se, men tyvärr, för de �esta män i alla fall, så var det endast manliga deltagare som vågade 
sig på en bar överkropp.

Sitzen började med en saxofonspelande toastmaster i koppel, och sedan var festen i full gång. Till 
programmet hörde bland annat ett porrigt dansnummer som var innövat och framfört av kvinliga repre-
sentanter från Filicia, N.U.D och Politivas, ätande  av gurkor ,marinerade med grädde, på ett sätt som såg 
ut som någon slags omvänd sexuell akitvitet och även charader av sexuella meningar fanns med i 
programmet. Till stra�en hörde att äta någonslags illaluktande sörja som åtminståne �ck en av stra�del-
tagarna att känna lunchen komma up mot halsen en bit för att sedan vända ner igen.

De som var vakna ännu när sitzen slutade kunde senare på eftersläppet även betrakta ett par inhyrda 
strippor representerde av både en man och en kvinna, som framförde några nummer på scenen vid Leipä 
Tehdas.
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Studentföreningen Filicia r.f.’s XX-årsfest. 21.2
Leta fram �nkläderna och det bästa bordskicket och kom på Filicia’s årsfest. Detta är en �n fest med 
pompa och ståt där man �rar föreningens årsdag med middag, dans och senare på kvällen nachspiel. 
Dagen efter ordnas traditionsenligt en Årsfest-Silliz.

Fastlaskiainen 4.3
Denna dag är en dag fylld med uteaktiviteter. På förmiddagen kan man delta i den årliga rinkbandyturn-
eringen som ordnas för studentföreningar, eller också om man inte känner sig så sportig kan man heja 
fram Filicia Flames till en medaljplats. På eftermiddagen är det dags för pulkaåkningen där man kan 
beskåda alla möjliga underliga skapelser ränna ner för backen vid Fiskarstranden. Mot kvällen söker man 
sig vidare ut i Vasas nattliv.

FiliciaLAN 7.3 – 9.3
Som namnet säger är det frågan om Filicias LAN party. Denna helg samlas datorspelsfantaster i Filicia 
Castle för att delta i dataspelsturneringar men även andra grenar såsom tangentbordskastning.  

Beerpong 12.3
Ställ ut borden och rada upp stopen! Nu är det dags för beerpong turnering! När turneringen närmar sig 
är det dags att bilda 2 manna/kvinna lag och anmäla er till turneringen. Tävlingen brukar bli olidligt 
spännande och locka mycket publik.

Musicquiz 18.3
Dra ihop ett lag och visa upp era musikkunskaper i vårt vackra castle! Här visas era musikaliska sidor till 
sitt yttersta, och om ni saknar sådana kan ni ändå komma och njuta av gott sällskap eller mysa med 
styrelsen. Det bästa laget vinner alltid ett mycket �nt och speciellt pris! 

Pampasveckan 24.3 – 29.3
• 24.3 Måndag – Vilodagen: Denna dag kan man antagligen utnyttja till att vila upp sig, så man e pigg och 
alert resten av veckan.

• 25.3 Tisdag – Syh�lis-race: Första evenemanget denna vecka är det legendariska Syh�lis-racet, detta 
evenemang går ut på att man i 4-5 mannalag, varav en behöver vara en nykter chau�ör, skall orientera sig 
runt i Vasanejden och utföra olika roliga uppdrag med maskerade bilar och maskerade deltagare i årets 
tema.

• 26.3 Onsdag – Så ska det låta: Denna dag är det inte heller någon bra dag att sitta hemma, för då kör de 
igång med ”så ska det låta” på Olivers´Inn. Så kom och besök även detta roliga evenemang och trä�a en 
massa nytt folk och vänner samtidigt som ni även i år hejar fram Novias lag till seger!
evenemang och trä�a en massa nytt folk och vänner samtidigt som ni även i år hejar fram Novias lag till 
seger!

• 27.3 Torsdag – PrePampas-Sitz: Denna kväll är det PrePampas Sitz på Filicia Castle! Detta brukar vara en 
av de bästa sitzarna som ordnas under året och folk från alla möjliga hörn av Svensk�nland deltar i denna 
Sitz, och även ett sjudundrandes eftersläpp utlovas!

• 28.3 Fredag – Pampas Nationaldag: Nu har dagen som vi alla väntat på äntligen kommit: PAMPAS 
NATIONALDAG!! Alla busslaster med folk har anlänt och kvar återstår en sjudundrandes fest! Dagens 
festligheter börjar redan kl. 11.

Vårens kommande evenemang

Trädkramaren
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• 29.3 Lördag – Silliz: Pampasveckan är inte slut ännu!! Denna dag skall alla söka sig till bussarna som går av 
och an mellan stan och Smedsby, för att där uppleva årets bästa silliz.

Vappen 30.4
Vårterminens sista fest. Ta på dig halaren och häng med till Hoviska parken. Nu har du möjlighet att ta ett 
dopp och ”tvätta” din halare ifall den luktar unket. Nästa dag, alltså första maj, är det picknick i Hoviska 
parken som gäller.

Prepkurs 16.5 -18.5 
Studentföreningen Filicia ordnar en Prepkurs för de nya studeranden som har sökt in till Novia på Brändö. 
Denna helg har de som sökt in möjlighet att friska upp matte och fysik kunskaperna inför inträdesprovet 
med hjälp av lärare och studietutorer från skolan.

Trädkramaren

Vi önskar er en hejdundrande vårtermin!
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Medlemsförmåner

Filicia �nns till för att �xa evenemang för er studerande. Dessa evenemang är 
visserligen öppna för alla studeranden, men som medlem i föreningen får du en 
hel del extra förmåner. Att bli medlem kostar 60 € för hela studietiden och 20 € 
för ett år. 

Som medlem har man rätt att bära vår vackra gula halare, dessutom får man 
billigare biljetter till alla våra evenemang. Vi har dessutom ett samarbete med 
Oliver’s Inn, dit alla våra medlemmar kommer in för halva priset om man visar 
upp Filicia’s klistermärke. 

Styrelsevalet är klart för i år, men nästa höst kan även du som medlem söka in 
till styrelsen.
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Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran

men främst för vårt eget samvetes skull.

Ansvarig utgivare:
      Tryck:

Layout:

Studentföreningens hemsida:

Redaktionen kan nås på email:

Filicias Styrelse
Multiprint

Dennis Piltti Högberg

http://�licia.novia.�/

�licia@novia.�

Öppethållningstider för Filicias kansli:

09:30 - 10.00
12.00 - 12.30

Vi säljer även studiematerial till ett mycket överkomligt pris.
Kom ner och hälsa på!


