
Följ med odlaren på visning. Ställ frågor och få odlingstips. (Linnémuseet) och på gården Hammarby. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

     

   

 
 
 

 

 

 

 
 

 
    

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Program 2022 

Uppsala linneanska
trädgårdar 

Botaniska trädgården • Linnés Hammarby • Linnéträdgården 

Uppsala linneanska trädgårdar 

Höstdendrobium Dendrobium bigibbum var. schroederianum. 

Linnéträdgården och Botaniska trädgården utgör 
tillsammans Sveriges äldsta botaniska trädgård, 
grundad 1655. Linnés Hammarby med sin unika 
1700-talsmiljö är ett populärt utflyktsmål utanför 
Uppsala.Välkommen till våra blomstrande oaser! 

Museibutiker 
Butiken på Linnés Hammarby är öppen maj– 
sept. Butiken i Linnéträdgården är stängd för 
ombyggnad. Vi säljer bland annat trädgårds-
och Linnéböcker och hållbara presentartiklar. 

Årskort 
Årskort 200 kr ger fri entré till våra besöksmål 
och rabatt på visningsavgifter. De säljs i våra 
butiker och via linneanska.biljetto.com. 

Vänföreningar 
Linnés vänner och Sällskapet Linnés 
Hammarby stödjer vår verksamhet. Medlem-
skap kostar 150 kr. Mer information via 
www.linnesvanner.se, www.linneshammarby.se. 

Kontakt 
Uppsala linneanska trädgårdar 
Villavägen 8, 752 36 Uppsala 
Bokning: 018-471 28 38, vard. 9.30–11.30, 
bokning@botan.uu.se 
Förköp av biljetter: linneanska.biljetto.com 
www.botan.uu.se 

Uppsala linneanska trädgårdar 
drivs av Uppsala universitet i samverkan med Uppsala kommun 

Linnéträdgården & Linnémuseet 
Svartbäcksgatan 27 

Nyutslagna lindar framför Linnémuseet i Linnéträdgården. 

Öppet 1 maj–30 sept
 maj & sept tis–sön, juni–aug mån–sön. 

Utställning och museum kl. 11–17   
Grindarna stänger kl. 20. Entré 100 kr. 
Arkeologiska utgrävningar kan komma att 
påverka trädgårdens öppettider kvällstid. 
Linnémuseet okt–april, öppet för grupper. 

Visningar (ingår i entréavgiften)
   kl. 13.30, 15.30 visning av trädgården.
   kl. 12.30 första onsdagen varje månad,
   visning med trädgårdsmästaren. 
Guided tours in English 11:30 and 14:30. 

Uteservering/Arkeologisk utgrävning 
Under 2022 har vi ingen uteservering på 
grund av arkeologiska utgrävningar. Det fnns 
fera caféer och restauranger nära trädgården. 

Evenemang och visningar 
Förköp krävs till samtliga visningar nedan. Köp din biljett 
via linneanska.biljetto.com. Med reservation för ändringar. 

Sön 20/2 kl. 13 Vinterståndare hos Linné 
Trädgårdsmästaren visar vinterståndare, hur de förgyller 
trädgården vintertid och gynnar fåglar och nyttiga kryp. 

Sön 24/4 kl. 13 Vårblomning hos Linné 
Följ med botanisten på tjuvtitt bland blommande sippor, 
nunneörter och lökväxter. 

Sön 1/5 kl. 11–17 Säsongens första dag 
Njut av spirande grönska. Besök Carl von Linnés bostad. 
Beundra de vackra tapeterna och familjens fna föremål. 

Ons 4/5 kl. 12.30 Vårbruk i Linnés trädgård 

Lör 21/5 kl. 11–17 Linnés trädgårdsfest 
Fira Linnés födelsedag med 1700-talsfest hos oss! Gör en 
tidsresa till blänkande skospännen, frasande kjolar och 
vackert hantverk. Experimentera och följ med på 
spännande visningar. Fynda växter utanför trädgården. 

Ons 1/6 kl. 12.30 Planteringsdags 
Följ med odlaren på visning. Ställ frågor och få odlingstips. 

Lör 4/6 kl. 20–24 Museinatt hos Linné 
Upplev det oväntade på Uppsalas museer! Program 
publiceras i maj: uppsalasmuseer.se. 

Ons 6/7 kl. 12.30 Beskärning 
Följ med odlaren på visning. Ställ frågor och få odlingstips. 

25–29/7 kl. 17–19 O-ringen special 
Kvällsöppet i Carl von Linnés hem och trädgård. Familje-
visningar hela dagen 27/7, om blomsterkungen Linné – 
Uppsalas största kändis. Endast om tävlingarna genomförs. 

Ons 3/8 kl. 12.30 Fröinsamling 
Följ med odlaren på visning. Ställ frågor och få odlingstips. 

Tor 25/8 kl. 18 Växterna i spriten 
Följ med botanisten på visning av växter som används för 
framställning och smaksättning av spritdrycker. 

Ons 7/9 kl. 12.30 Höstbruk 
Följ med odlaren på visning. Ställ frågor och få odlingstips. 

Lör 10/9 kl. 11–21 Kulturell kavalkad 
Konserter, dans och poesi i Linnés orangeri. Sensommar-
blomning i trädgården. Öppet hus i museet. Fri entré. 
Kl. 18 Visning: orangeriväxter och grekiska mytologin. 

Fre 30/9 kl. 11–17 Säsongens sista dag 

Utställning i Orangeriet 
11/6–11/9 Sveriges nationalblomma i bild 
Utvalda fotografer, måleri och digitala illustrationer av liten 
blåklocka. Bilderna är resultatet av en tävling anordnad av 
Svenska Botaniska Föreningen. 

Carl von Linné – världskändis 
Linné lanserade sexualsystemet – ett nytt sätt 
att dela in växter. Hans metod att namnge 
växter och djur med ett släktnamn och ett 
artepitet används fortfarande över hela världen. 

Linné (1707–1778) levde stora delar av sitt liv i 
Uppsala. Familjen bodde i Linnéträdgården 
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Linnés Hammarby 
15 km SO om Uppsala 

Bostadshuset och en av fyglarna på familjen Linnés Hammarby.  

Öppet 1 maj–30 sept 
  maj–aug tis–sön, sept fre–sön. 
Utställning, butik och byggnader  kl. 11–17 
Parken kl. 11–20. Entré 100 kr. 
Kulturreservat dagligen året runt. Fri entré. 

Visningar  (ingår i entréavgiften)
  kl. 11.30, 14.30, 15.30. Under högsäsong  
  även kl. 13.30.
  Bostadshuset är endast tillgängligt med guide. 
Guided tour in English 12:30 (and 16:30 
  during high season). The manor is only open  
  for guided tours.  

Café Sara Lisa 
Öppet maj fre–sön, juni–aug tis–sön och  
  sept lör–sön. 
Gruppbokning: info@trillermat.se,  018-42 18 00. 

Evenemang och visningar 
Förköp krävs till samtliga visningar nedan. Köp din biljett  
via linneanska.biljetto.com. Med reservation för ändringar.  

Sön 10/4 kl. 10–15 Vårfagning  
Hjälp till att städa hagar och ängar efter vintern. Förbered  
dem för liens orv och kornas mular. Se på när vi tappar  
björksav. Korvgrillning vid lunchtid. I kulturreservatet.  

Sön 1/5 Säsongsstart hos Linné 
Välkommen till Linnés lund när våren är som vackrast. Följ  
med på en visning i bostadshuset eller ta en promenad i  
park och kulturreservat. 

Sön 15/5 kl. 11–17 Hammarbydagen 
Följ med på visningar och vandringar i park och  
kulturreservat. Bygg ett bihotell eller se på när  
kakelugnsmakaren sätter kakelugn i torpet. Familjedag.   

Sön 17/7 kl. 10–16 Sommarslåtter 
Lär dig mer om ängsslåtter och att använda lie och räfsa.  
Hässja hö och köp hem nyskördade grönsaker. Följ med på  
vandringar med bonden och med agrarhistorikern. Låt  
barnen prova 1700-talskläder. Åk med Lennakatten och  
veteranbuss till och från Hammarby.    

Sön 14/8 kl. 11–17 Marknads- och rågdag  
Fynda hantverk och grönsaker på vänföreningens gemytliga  
marknad. Se när de färgar garn och spinner ull. Följ med på  
vandringar i kulturreservatet. Låt barnen rida ponny och  
prova 1700-talskläder. Invigning av soldattorpet. Åk med  
Lennakatten och veteranbuss.  

Lör 3/9 kl. 11–16 Höstskörd i kulturreservatet 
Var med vid skörden av humle och grönsaker. Se på när  
rågen tröskas. Lär dig mer om de historiska redskapen.  

24–25/9 kl. 11–17 Äppeldagar 
Fira Äpplets dag med oss: utställning, sortbestämning och  
visningar. Lär dig mer om beskärning och äppelsjukdomar.  
Säsongsavslutning hos Linné. Fika äppligt på Café Sara Lisa,  
fynda i museibutiken eller pyssla ett äppelmonster.     

Sön 9/10 kl. 10–14 Höstfagning i reservatet 
Hjälp till att förbereda markerna för vintern. Lär dig mer  
om 1700-talets jordbruk. Korvgrillning vid lunchtid.  

Evenemangen samarrangeras med SLU Agrarhistoria,  
Sällskapet Linnés Hammarby & Länsstyrelsen Uppsala län  

Besök också Linnés Sävja och Uppsalas Linnéstigar.  

Utställningar i östra flygeln 
4/6–17/7 Skapade samlingar 
Anna Björkland skapar bilder i keramik, blandad media och  
olika typer av måleri med Linné som inspiration.  

23/7–4/9 Trädgårdens gömda skatter 
Johanna Liljestrand Rönn visar fotografsk konst med växt-
detaljer från alla årstider i de linneanska trädgårdarna.  

Motion – rekreation – kultur 
Cykla till Linnés Hammarby eller vandra i  
kulturreservatet. Träna qigong, yoga och taiji  
eller prova på boule i Botaniska trädgården.  

Njut av konst, musik, vackra rabatter och  
stillhet. Plugga, läs en bok eller fka gott. I våra  
trädgårdar fnns plats för både vila och motion. 

Håll dig uppdaterad 
...via vår hemsida, vårt veckobrev, Facebook eller  
Instagram (uppsalalinneanska). 

https://uppsalasmuseer.se
https://linneanska.biljetto.com
www.botan.uu.se
https://linneanska.biljetto.com
mailto:bokning@botan.uu.se
https://9.30�11.30
www.linneshammarby.se
www.linnesvanner.se
https://linneanska.biljetto.com


 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

  
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  

   

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
  

 
     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

        

 

Botaniska trädgården 
Villavägen 6–8 

Linneanum och dahliakvarteret i Barockträdgården. 

Öppet 
Med reservation för ändringar p.g.a. covid-19. 
Trädgården maj–sept dagligen kl. 7–21,
   okt–april kl. 7–19. 
Tropiska växthuset entré 50 kr 

sept–maj tis–fre kl. 9–15, lör–sön kl. 12–15
   juni–aug tis–fre kl. 9–16, tors kl. 9–18,
   lör–sön kl. 11–16. 
Linneanum entréavgift vid vissa evenemang
   tis–fre kl. 9–15 (stängt t.o.m. maj). 

Visningar 
Lördag & söndag juni–aug kl. 13. Samling vid 

Tropiska växthuset. Avgift 50 kr. 
Guided tours in English start at the Tropical
   Greenhouse, June–August, Sat & Sun 14:00. 
Tropiska växthuset visas första söndagen i
   månaden kl. 13 (okt–dec). Entré 50 kr. 

Café Victoria – Villavägen 8 
Öppet maj–sept kl. 11–17 (vard juni–aug från
    kl. 10). Stänger kl. 15 vid regn i maj samt
   vardagar i september.
   Bokning: 018-55 18 10, info@trillermat.se 

Evenemang och visningar 
Förköp krävs till samtliga visningar och föredrag nedan. 
Samlingsplats vid Tropiska växthuset om inte annat anges. 

JAN 1–2/1 kl. 12–15 Nyårsöppet i tropikerna 
Upplev ljus och grönska när vintern är som mörkast. 

FEB 21–25/2 kl. 11–16 SPORTLOV: 
Leta grodor i Tropiska växthuset 
Se bilder på våra grodor. Bland växterna har vi gömt plast-
grodor. Hur många kan du hitta? Förköp av entrébiljetter. 

MARS 5–13/3 UTSTÄLLNING: Vår snowdrop-walk 
Njut av vårens första lökar i rabatter och på cat-walken. 
Se våra rara droppar i lilla glashuset. 
Lör 5/3 kl. 13 Galant modevisning i Oasien. 

Sön 6/3 kl. 13 Snödroppsvandring genom trädgården. 

Lör 12/3 kl. 11–15 Växtmarknad: Köp en udda droppe! 

Lör 12/3 kl 13 Snödroppars inverkan på hjärnan: Digitalt
       föredrag med apotekaren. 
Sön 13/3 kl 13 Snödroppsvandring genom trädgården. 

Lör 26/3 kl. 13 Gräs, mer än bara gräsmatta 
Jacky Thang, som odlar 500 sorters gräs, berättar om 
prydnadsgräs och hur de förlänger säsongen oavsett 
trädgårdsstil. Thunbergsalen i Linneanum och digitalt. 

APRIL Sön 3/4 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset 
Följ med på visning i Uppsalas fnaste regnskog. 

11–14/4 PÅSKLOV: Skapa med bambu 
Besök vår pysselverkstad i Tropiska växthuset. Obligatoriskt 
förköp av pysselkit. För barn 5–12 år. Öppet kl. 11–16. 
Se även miniutställningen i glashuset i köksträdgården. 

MAJ Sön 1/5 Säsongsstart Café Victoria 

Sön 1/5 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset 
Lär dig om tropikernas växter i Uppsalas fnaste regnskog. 

Tor 19/5 kl. 18.00–19.30 Artist Talks 
Yoko Tamura, Naoko Yako och Ikuo Watanabe berättar om 
sin konst i utställningen Flying Seeds. I orangerisalen. 

Mån 23/5 kl. 18.00–19.30 Artist Talks 
Nobumichi Achi, Hiroshi Kakizaki och Masako Suenaga 
berättar om sina installationer i Flying Seeds. I orangerisalen. 

JUNI Torsdagar juni–augusti Tidig kväll i tropikerna 
Extraöppet till kl. 18 i Tropiska växthuset. 

Tors 2/6 kl. 18 Konstvisning 
Kuratorerna Kajsa Haglund och Narek Aghajanyan visar 
utställningen Flying Seeds. Start vid Linneanums pelartrappa. 

Tor 2/6 kl. 18 & 20 Cikadas vårkonsert 
Försommarkväll i sann Cikada-anda. Mer info på cikada.se. 

Lör 4/6 kl. 20–24 Museinatt 
Upplev det oväntade på Uppsalas museer. Lyssna på musik 
i sommarkvällen. Program: www.uppsalasmuseer.se. 
Kl. 16–23 Visor och ballader: Visfestival utanför växthuset. 

Sön 5/6 kl. 19 KONSERT: John Fogerty 
Den amerikanska rockartisten gör sitt enda stopp i Sverige i 
Uppsala och Barockträdgården! För biljetter se klbrlive.com. 

Mån 6/6 kl. 14 & kl. 16 Vandrande konsert 
Kören Canorus tillsammans med guiden Marie Almquist. 
Samling vid Tropiska växthuset. Se www.canorus.nu. 

Tor 9/6 kl. 18 Trädgårdshistorisk vandring 
Gör en tidsresa från 1600-tal till 1800-tal, från renässans 
och barock till romantik. Start vid grinden mot slottet. 

Tors 16/6 kl. 18 Blommande gräs och halvgräs 
Botanisten tar dig med till de små blommornas värld. Hur 
skiljer du ett starr från ett gräs och gröe från svingel? 

JULI 29/6–1/7 Music in the Garden Fest 
Konsertserie med klassisk musik i kammarmusikalisk anda. 
Biljetter: ticktser.com (Uppsala Internationella gitarrfestival). 

Lör 2/7 kl. 13 Rosens dag 
Rosexpert Gunilla Uhlin Friberg visar våra historiska rosor. 
Start vid Linneanums pelartrappa. 

10–11/7 Botan Cup (Upsala Petanque Club) 
Boule-tävling i Barockträdgården. 

25–29/7 till kl. 19 O-ringen i Uppsala 
Kvällsöppet i Tropiska växthuset. Upplev jättenäckrosens 
blad, pilgiftsgrodornas sång och exotiska regnskogsträd. 
Öppet under förutsättning att tävlingarna genomförs. 

25–29/7 Victoria-pop-up-natt 
Besök Tropiska växthuset när jättenäckrosen är utslagen! 
Någon av kvällarna i vecka 30 kommer vi ha nattöppet. 
Datum och tid meddelar vi i sociala medier. 

AUG Tors 4/8 kl. 16–18 Visor i växthuset 
KnivstaSune spelar Bellman och Boye i vinterträdgården. 

Tors 4/8 kl. 18–21 Tropisk afton 
Passa på att njuta av sommarkvällen, det som blommar 
och grodornas spel. Även 11/8 i Tropiska växthuset. 

Yunnansyren Syringa tomentella ssp. yunnensis. 

Ons 10/8 kl. 19 KONSERT: Lars Winnerbäck 
Det svenska vemodet tar plats på scen i Barockträdgården 
och sommarnatten. Biljetter: ticketmaster.se (United Stages). 

Tors 11/8 kl. 18 Gräsliga ogräs 
Visning av växterna vi älskar att hata. Vilka är de och hur 
känner du igen dem? 

Tors 11/8 kl. 18–21 Tropisk afton 
Passa på att njuta av sommarkvällen, det som blommar 
och grodornas spel. Har du tur blommar jättenäckrosen. 

Tors 18/8 kl. 18 ”Varför jäser inte brödet?” 
Apotekaren Sonny Larsson visar gräs vi äter och berättar 
om jäsning och växters ”immunförsvar”. 

Fre 19/8 kl. 19 KONSERT: Uggla, Miss Li & Petter 
Så mycket bättre frar tioårsjubileum med konsert i Barock-
trädgården. För biljetter se Livenation.se. 

Tors 25/8 kl. 16–18 Visor i växthuset 
KnivstaSune spelar Bellman och Boye i vinterträdgården. 

SEPT Sön 4/9 kl. 11–16 Botans dag 
Köp hem rara växter, lokal mat, grönsaker eller hantverk 
från vår marknad. Var med i Odlartävlingen. Njut av vackra 
pelargoner. Gör en vassbåt. Gästspel med fokus på fbrer i 
köksträdgården. 

Lör 10/9 kl. 11–21 Japansk kulturnatt 
Trädgården fylls av en mångfald av aktiviteter – japanska 
kampsporter, ljuv musik, eldshow och konst-workshop. 
Sista dagarna för utställningen Flying Seeds. 

OKT 1–2/10 Alpin lök- & knölhelg 
Inspirerande föredrag om alpina växter. Samarr. med Träd-
gårdsamatörerna. Boka på www.upplandskretsensta.n.nu. 

Sön 2/10 kl. 13 Dödligt giftigt från tropikerna 
Följ med kemisten och författaren Olle Matsson på visning 
bland tropikernas dödliga växter. 

NOV 31/10–4/11 kl. 11–16 HÖSTLOV: Pyssla i halm 
Pyssla ditt eget julgranspynt. Vi använder halm, vass och 
andra naturmaterial för att skapa fna stjärnor, änglar eller 
girlanger. För barn 5–12 år. 

Sön 6/11 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset 
Njut av ljus och grönska. Lär dig mer om tropikernas växter. 

Sön 13/11 kl. 12–16 Museidag i regnskogen 
Fira Fars dag med fri entré till Uppsalas museer. Hela 
programmet på uppsalasmuseer.se. 

Fre–sön 25–27/11 Festfnt i advent 
Mysig julmarknad och inspirerande utställning med julens 
blommor på dukade bord. I Linnésalen i Linneanum. 
Se också halmdekorationer i fönstren i orangerisalen. 

DEC Sön 4/12 kl. 13 Visning i adventstid 
Följ med på visning bland julens växter: kanel, ingefära, 
vanilj, kardemumma... Tropiska växthuset. 

21–31/12 Tropiska växthuset stängt 

JAN 1/1 kl. 12–15 Nyårsöppet i tropikerna 
2023 Upplev ljus och grönska när vintern är som mörkast. 

Kl. 13 Visning i vintertid i Tropiska växthuset. 

Utställningar 
9–24/4 MINIUTSTÄLLNING: Mambu Bambu 
Våra liv är fulla av föremål tillverkade av bambu. Lär dig 
mer om pandornas favoritgräs. I glashuset i köksträdgården. 

25/5–11/9 Flying seeds 
Japansk konst utomhus runt Linneanum. Ett samarbete 
med konstnärer inbjudna från Hokkaido i Japan. 
Konstverken skapas på plats. 

24/9–6/11 MINIUTSTÄLLNING: Slow Flowers 
Njut länge av eterneller, gräskronor och pumpor. Innehåll 
och utseende skiftar över tid. I glashuset i köksträdgården. 

25/11–4/12 MINIUTSTÄLLNING: Strå på tråd 
Uppsalas förskolebarn och elever har skapat i halm. Se 
deras verk och våra gräskronor i orangerisalens fönster. 

Skola & förskola 2022 
Välkomna på visningar om svenska och exotiska växter, om 
evolution och om Carl von Linné. Boka alltid ditt besök i 
förväg, via e-post eller via kommunens utbudsbokning. 

Tis 10/5 Trädens födelsedag (förskola, 3–4 år) 
Fira Linné och de träd som förskolorna har planterat. 
31/5–8/6 Plantera sommarblommor (4–7 år) 
Dansa och plantera för blomsterprakt i trädgården. 
Ons 7/9 Miniröris & Röris (4–7 år) 
Gympa loss tillsammans med Friskis&Svettis. 
17–21/10 Tulpanplantering (förskola, 4–6 år) 
Plantera tulpanlök för en färgrik vår i Barockträdgården. 
Vecka 44 Växtfbrer, handkraft och kulturarv 
Fortbildning för pedagoger (fsk) – lär dig att slöjda i halm. 
November Slöjda i halm (förskola t.o.m. åk 3) 
Dekorationerna ställs ut i Linneanum 25/11–4/12. 

Vackert vajande gräs 2022 
Utställningar, evenemang, familjeaktiviteter, visningar 

Silkeslena blomvippor på skäggräs Polypogon monspeliensis. 

Gräs till nytta och nöje 
Under 2022 lär vi dig mer om gräs, både på 
plats och digitalt. I visningar, föredrag och 
sociala medier berättar vi om deras breda 
användningsområde – allt från mat och dryck 
till hantverk och prydnad. I utställningar och 
lovaktiviteter får du bekanta dig med gräs-
kronor, halmkonst och föremål av bambu. Var 
med och vik vassbåtar, pyssla och slöjda i halm. 

En prydnad i trädgården 
Gräs är lättskötta och torktåliga växter som 
förlänger säsongen i trädgården oavsett träd-
gårdsstil. De kan användas för att ge höjd åt 
rabatterna eller för att lyfta fram mer färg-
starka perenner. Några av dem trivs bäst i 
rabatter, andra dominerar på ängen. Låt dig 
inspireras av gräsen på bambuplan och på 
sorbusplan, i övre delen av barockträdgården 
och nedanför växthustrappen. 

Teckenförklaring 
Visningar och evenemang på temat gräs 

Följ med i bondens arbete 

Upplev digitalt O-ringen special 

Konserter Konst 

Turlista till Hammarby: lennakatten.se 

Bokning & förköp 
Till specialvisningar via linneanska.biljetto.com. 
Till konserter via arrangören. 

https://linneanska.biljetto.com
https://lennakatten.se
https://uppsalasmuseer.se
www.upplandskretsensta.n.nu
https://Livenation.se
https://ticketmaster.se
https://ticktser.com
www.canorus.nu
https://klbrlive.com
www.uppsalasmuseer.se
https://cikada.se
https://18.00�19.30
https://18.00�19.30
mailto:info@trillermat.se
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