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PLANHANDLINGAR

 Plankarta med planbestämmelser

 Planbeskrivning inklusive 
genomförandefrågor och 
behovsbedömning att möjliggöra ny tillfart 
till campingområdet(denna handling)

 Illustrationskarta

 Grundkarta

 Fastighetsförteckning

Utredningar:

 Geoteknisk utredning 
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INLEDNING

BAKGRUND
Töreboda camping är en relativt ny och välbesökt 
camping, invigd 2007. Campingen ingår i ett större 
besöksområde längs Göta kanal som utgörs av 
gästhamnen, campingen och ett parkområde - ett 
frekvent besöksmål främst under sommarsäsongen 
för kommunens invånare och besökare. I centrum 
av området löper Göta kanal som transportled 
med rötter i svensk industrihistoria sedan början av 
1800-talet och utvecklingen framåt.

Den kulturhistoriska miljön kring och friluftslivet 
i och längs kanalen ska enligt kommunens 
målsättning förstärkas genom fortsatt utveckling 
av det befi ntliga området. Töreboda kommun vill 
utveckla besöksområdet för att kunna ta emot fl er 
besökare, samt ge förutsättningar för utvecklingen 
av det lokala näringslivet. 24 september 2012 
antog kommunfullmäktige en utvecklingsplan 
för området längs kanalen ”Töreboda gästhamn 
– utvecklingsplan”. Utvecklingsplanen anger 
en inriktning för samtliga berörda aktörer vilka 
förutsätts medverka till att målen för områdets 
utveckling kan nås.

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Aktuellt planförslag utgör en av fl era detaljplaner 
som sammantaget ska ge förutsättningar för fortsatt 
utveckling av turism, rekreation och friluftsliv längs 
riksintresset Göta Kanal.

Huvudsyftet med detaljplanen är att förbättra 
infarten till Töreboda där Haddeboda- respektive 
Sötåsenvägen möts genom anordnande av 
en cirkulationsplats. Från cirkulationsplatsen 
möjliggörs ny tillfart till campingområdet. 
Trafi ksäkerheten längs väg 200 förbättras genom 
fl yttningen av tillfarten till campingområdet. 

Nuvarande infartsområde föreslås bli nyttjat 
för en utökning av platser för husbilar och 
campingvagnar.

Fler parkeringsplatser för besökare till badet och 
campingen kan ordnas längs befi ntlig lokalgata vid 
campingen.

PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AREA
Planområdet är beläget på östra sidan om 
gästhamnen i Göta kanal samt på endast några 
minuters gångväg till Töreboda centrum. Aktuellt 

planområde är beläget i den södra delen av 
befi ntligt campingområde och omfattar drygt 1ha. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattas av de kommunägda 
fastigheterna Järneberg 6:1 och 7:1.

6 Detaljplan för camping & infart - Järneberg 6:1, 7:1 m.fl .  - Samrådshandling



BEHOVSBEDÖMNING

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt 
PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11§. Härvid 
har planens genomförande vid en sammanvägning 
av konsekvenserna ej bedömts medföra betydande 
miljöpåverkan. Viss miljöpåverkan erhålles vilket 
redogörs för i planbeskrivningen under rubriken 
”Konsekvenser”.

Planförslaget medger ej användning av planområdet 
för sådan verksamhet eller åtgärd som kräver 
tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. 
Vid behovsbedömningen har kriterierna i MKB-
förordningen bilaga 4 särskilt beaktats.

Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att 
ett genomförande av detaljplanen;

 inte påverkar något Natura 2000-område 
och därmed inte kräver tillstånd enligt 7 
kap 28 § miljöbalken

 inte negativt påverkar möjligheterna 
att uppfylla nationella eller regionala 
miljömål, klimatmål och folkhälsomål

 inte bedöms ge upphov till en betydande 
miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, fornlämningar och vatten

 inte ger upphov till risker för människors 
hälsa och säkerhet

 inte bidrar till att några 
miljökvalitetsnormer överskrids

 inte på ett betydande sätt påverkar några 
områden eller natur som har erkänd 
nationell eller internationell skyddsstatus 
såsom riksintressen och naturreservat. 

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE 
Med åberopande av ovanstående bedömer 
kommunen att ett genomförande av detaljplanens 
intentioner ej medför betydande miljöpåverkan. 
En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför ej 
upprättas. 

Behovsbedömningen kommer att stämmas av med 
länsstyrelsen i maj 2014
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RIKSINTRESSEN, STATLIGA 
FÖRORDNANDEN
Planområdet omfattas till viss del av riksintresse för 
friluftsliv och kulturmiljövård (Göta kanal) samt 
särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 
MB (turism och rörligt friluftsliv)

Inom en begränsad del av planområdet gäller 
strandskydd för Göta kanal. Inom den del av 
strandskyddsområdet som föreslås bli kvartersmark 
krävs att strandskyddet upphävas. Planområdet är 
utpekat i kommunens LIS-plan som står inför ett 
snart antagande. Vid förslag i aktuell detaljplan om 
upphävande av strandskyddet avser kommunen att 
som särskilt skäl åberopa landsbygdsutveckling. 

ÖVERSIKTSPLAN
Gällande översiktsplan för Töreboda är från 1991. 
I denna ingår aktuellt område i utvecklingsområde 
för tätortsutveckling.

Översiktsplanen är, främst vad gäller styrande 
lagar och statliga intressen, i behov av en förnyelse 
varför kommunen påbörjat utarbetandet av en ny 
översiktsplan. I avvaktan på ny ÖP och främst sett 
till det angelägna syftet att kunna bromsa/vända 
kommunens negativa befolkningsutveckling, har 
kommunen valt att upprätta förslag till områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS-område) som tematiskt tillägg till gällande 
översiktsplan. Resultatet kommer att integreras i 
den nya översiktsplanen. Aktuellt planområde är ett 
av föreslagna LIS-områden i Töreboda centrum. 
Kommunens LIS-plan förväntas bli antagen under 
2014.

UTVECKLINGSPLAN
Utvecklingsplanen visar ett nytt besöksområde vid 
lokalgatan vid campingen i den sydöstra delen av 
gästhamnsområdet och befi ntlig infart ligger kvar. 
Planförslaget innebär förändringar för den struktur 
som utvecklingsplanen föreslår i den sydöstra delen 
av campingområdet, men är i enlighet med vad 
utvecklingsplanen syftar till. 

Detaljplanen är förenlig med syftet för 
utvecklingsplanen. 

DETALJPLAN
En större del av planområdet omfattas av detaljplan 
för del av Järneberg 6:1 m.fl . (campingplatsen) med 
akt.nr 1473-P36 och laga kraft-datum 2006-01-
13. Enligt denna ska berörd mark användas som 
allmän plats, park.

Detaljplan för Dragaren/Snidaren med akt.nr 1473-
P29 och laga kraft-datum 1984-07-20, med mark 
planlagd för bostäder, industriområde och väg är 
också gällande för aktuellt planområde

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
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Utvecklingsplan för Töreboda gästhamn
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

BEBYGGELSE
I höjd med campingen blir bebyggelsen längs 
Haddebodavägen något tätare, campingens 
karaktäristiska vita husvagnar syns från vägen 
och därefter tar ett yngre bostadsområde vid. 
Här vid infarten till Töreboda ligger ett av ortens 
småindustriområden.

Mot Haddebodavägen avskärmas och skyddas 
campingen med ett falurött plank.

TILLGÄNGLIGHET

Biltrafi k och parkering
Planområdet nås via befi ntlig infart från 
Haddebodavägen (väg 200) öster om planområdet. 
Trafi kmängden på Haddebodavägen är 
ungefär 3200 ÅVDT (genomsnittet för 
årsvardagsdygnstrafi ken).

35 parkeringsplatser fi nns centralt i befi ntligt 
campingområde, nära reception och badanläggning. 
Campinggäster med husbil eller husvagn parkerar 
på hyrd campingplats.

NATUR OCH LANDSKAP

Mark, vegetation
Planområdets norra delar utgörs av befi ntligt 
infartsområde till campingen. I områdets södra 
delar, utgörs marken huvudsakligen av gräsytor och 
parkering.

Landskapsbild
Det omgivande landskapet i denna del av Töreboda 
präglas av campingens öppna plana marker, dess 
huvudbyggnader. Från området erbjuds utsikt mot 
Göta kanal med medlöpande allé.

Rekreation
Området ligger i direkt anslutning till ett större 
frilufts- och rekreationsområde kring Göta 
kanal och Törebodas gästhamn. Inom befi ntligt 
campingområde fi nns lekplats och badanläggning. 

Naturmiljö, naturvärden
Planområdet bedöms inte innehålla några särskild 
utpekade naturvärden. 

Göta kanal Stugor för övernattning inom befi ntlig camping

Campingens receptionsbyggnadBefi ntligt bad
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Kollektivtrafi k
Avståndet mellan planområdet och resecentrum 
med järnvägsstation och busshållplatser är ca 1 
km. Ingen direkttrafi k går till campingen och det 
är ca 400 meter till närmsta busshållplats från 
planområdet. En tågresa mellan Töreboda och 
Skövde tar drygt en kvart.

Gång- och cykeltrafi k
Planområdet ligger knappt 1 km från torget i 
Töreboda centrum, en promenad på ungefär 8 min.

Gång- och cykelstråket längs med Göta kanal 
går på båda sidor om kanalen vid planområdet. 
För att komma över kanalen fi nns det två broar, 
Kanalbron på 500 meters avstånd respektive 
Gastorpsbron på 800 meters avstånd. Ytterligare 
en gång- och cykelbro är planlagd i anslutning till 
campingplatsens huvudbyggnader.

Det går även att ta sig genom intilliggande 
bostadsområde söder om planområdet.

SERVICE
Service fi nns inom befi ntlig campingplats i form av 
reception och anläggningar för bad, lek och sport.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Jorden består av ett ytskikt av lera, som direkt eller 
via skikt av friktionsjord vilar på för trycksondering 
fast botten, troligen bestående av morän block 
eller berg. Grundläggning bedöms kunna ske på 
frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad 
platta, på naturligt lagrad jord eller väl packad 
fyllning. Som underlag fi nns en översiktlig 
geoteknisk undersökning gjord av BGAB, Bygg- 
och geokonsult AB, 2004-02-16.

DAGVATTEN
Infi ltrationsmöjligheterna för dagvatten inom 
området är begränsade på grund av undergrundens 
beskaffenhet. Dagvattnet leds därför till 
Gastorpsdiket.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp fi nns utbyggt inom 
befi ntligt campingområde.

Sophantering
I anslutning till befi ntlig servicebyggnad fi nns 
en sorteringsgård för avfall från befi ntlig 
campingverksamhet och dess campinggäster.

El/tele
I anslutning till befi ntlig servicebyggnad fi nns en 
elcentral som är ansluten till transformatorstationen 
på fastigheten Snidaren 5. En transformatorstation 
fi nns inom aktuellt planområde.

STÖRNINGAR, RISKER

Översvämningsrisk
Inga översvämningsrisker knutna till Göta kanal 
bedöms föreligga. 

Buller
Haddebodavägen (väg 200) är närmaste 
trafi kled som alstrar trafi kbuller. Planområdet 
ligger som närmast 20 meter från vägmitten på 
Haddebodavägen. Ett plank avskärmar befi ntlig 
camping från Hadddebodavägen visuellt, dock 
inte för buller. Västra stambanan avger buller 
från järnvägstrafi ken. Järnvägen ligger ca 200 
meter från planområdet. Det fi nns inga beslutade 
riktvärden för trafi kbuller vid campingplatser, och 
ingen utredning har gjorts av bullersituationen i 
aktuellt område. Kommunens bedömning är dock 
att det med hänsyn till närheten till trafi ken på 
Haddebodavägen fi nns viss risk för bullerstörningar 
inom planområdet, om man beaktar de riktvärden 
som gäller för bostäder och för rekreationsområden 
inom tätort (Naturvårdsverket).

Farligt gods
Västra stambanan är led för farligt gods och 
ligger på ca 200 meters avstånd från planområdet. 
Sötåsenvägen är en sekundär väg för transporter av 
farligt gods och ligger på över 200 meters avstånd 
från planområdet. Dessa avstånd innebär att farligt 
godstransporterna inte bedöms utgöra någon 
nämnvärd risk för planområdet.

Förorenad mark
Inga markföroreningar är kända inom planområdet.
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD

Illustrationsplan skala 1:1000

Planförslaget möjliggör  en ny infart till orten 
genom en ny cirkulationsplats. Cirkulationsplatsens 
lokalisering är där Haddebodavägen (väg 200) 
möter Sötåsenvägen (väg 202). 

Trafi ksäkerheten längs väg 200 förbättras 
genom att infarten till campingen fl yttas 
till cirkulationsplatsen och därmed undviks 
vänstersvängar till och från campingområdet. 

Där befi ntlig infart fi nns idag utökas campingen 
med fl er platser för husbilar och campingvagnar. På 
befi ntlig parkmark möjliggörs uppställningsplatser 
för tält.

Ungefär 25 nya parkeringsplatser för besökare till 
badet och campingen kan ordnas längs befi ntlig 
lokalgata vid campingen.

BEBYGGELSE, LANDSKAPSBILD

Uppställningsplatser
Planen medger anordnande av uppställningsplatser 
för campinggästernas husbilar, husvagnar och 
tält. Landskapsbilden inom campingen och längs 
Haddebodavägen kommer att variera säsongsvis 
beroende på bland annat beläggningsgrad.

GRÖNSTRUKTUR, MÖTESPLATSER
Det förutsätts att en grönstruktur skapas inom 
planområdet kopplat till övrig grönstruktur 
inom gästhamnsområdet och campingen genom 
plantering av träd och buskar dels i rader, som 
gräns- och stråkmarkeringar, och dels i klungor 
som platsmarkeringar. Vegetation gör att både 
soliga och halvskuggiga platser kan bildas samt att 
vinden dämpas, vilket ger ett varierat och behagligt 
lokalklimat inom området. 

Gränsmarkering med vegetation bedöms behövas 
i områdets norra del för att skapa en mjuk men 
tydlig gräns mot intilliggande odlingsmark. 
Stråkmarkering med plantering av låga träd 
föreslås för att förstärka campingområdets struktur 
avseende kvartersgator, uppställningslotter, 
gångvägar mot kanalen samt siktlinjer genom 
området. Trädrader ökar orienterbarheten och 
skapar en småskalig indelning av området och 
därmed en gemytlig campingmiljö.

Trädgrupper inom grönytorna kan med fördel 
kombineras med sittplatser i form av bänkar och 
bord. På detta vis kan inoffi ciella mötesplatser 
skapas för campinggästerna. Träden ger skugga och 
skydd, vilket i sig inbjuder till vistelse. 

GATOR, TRAFIK, PARKERING

Biltrafi k
Biltrafi k kommer att ledas till och från Töreboda 
via föreslagen cirkulationsplats i korsningen 
Haddeboda- och Sötåsenvägen. 

Samordnat med den nya infarten leds besökare och 
campinggäster in till campingområdet via ny in- 
och utfart här.

Inne på området leder en lokalgata fram till 
receptionen och servicebyggnad. För att komma 
vidare till de norra delarna av campingen fortsätter 
en enskild körväg. 

Gång- och cykeltrafi k
Allmänt gång- och cykelstråk längs kanalen 
kopplar samman området med omgivande gång- 
och cykelvägnät. Trafi kstandard på kvartersgatan 
bör anpassas så att bilar kör på fotgängares 
och cyklisters villkor inom området. Hela 
campingområdet är mer eller mindre tillgängligt för 
gång- och cykeltrafi k. 

Cirkulationsplatsen kan utformas för en bättre 
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trafi ksäkerhet för fotgängare och eventuella 
cyklister som vill ta sig vidare på en kortare trottoar 
längs Haddebodavägen.

Fotgängare ska kunna passera på lokalgatan, 
kvartersgata, parkeringsytor samt grönytor för att 
enkelt nå övriga delar av gästhamnsområdet vid 
kanalen.

Parkering
Parkering för besökare till planområdet hänvisas till 
befi ntliga parkeringsmöjligheter utmed lokalgatan 
inom befi ntlig camping. Planförslaget möjliggör 
25 nya parkeringsplatser vid de befi ntliga längs 
lokalgatan vid campingen 

Campinggästerna har möjlighet att inom 
planområdet parkera i anslutning till uppställd 
husvagn inom hyrd campinglott. 

Den större parkeringsytan längs lokalgatan 
bör delas upp i mindre sektioner med hjälp av 
trädplantering. Varma sommardagar ger träden 
skugga och svalka för parkerade bilar och bilisterna 
på parkeringen.

Parkeringsytor kan omgärdas av häckar som vid 
behov dämpar belysningen från bilarna. Häckarna 
skärmar av parkeringen, separerar bilarnas yta från 
resten av campingområdet och rekreationsytorna på 
området

Vy längs lokalgatan

Vy mot Sötåsenvägen

SERVICE
Befi ntlig service fi nns inom campingområdet på 
gångavstånd.

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Grundläggning
Enligt översiktlig geoteknisk undersökning gjord 
av BGAB, Bygg- och geokonsult AB, 2004-02-
16 för intilliggande campingområde, bedöms 
grundläggning kunna ske på frostskyddad nivå 
med sulor, alternativt förstyvad platta, på naturligt 
lagrad jord eller väl packad fyllning. Detta gäller för 
eventuell utbyggnad av transformatorstationen.

Dagvatten
Den begränsade infi ltrationskapaciteten i den leriga 
marken samt marklutningen inom området innebär 
att dagvattnet får ledas direkt till Gastorpsdiket.

Vatten- och avlopp
Vatten- och avlopp fi nns utbyggt inom befi ntlig 
camping.

El
Elledningar inom befi ntlig camping förutsätts bli 
utbyggt för att försörja även föreslagen utökning. 

Avfallshantering
Befi ntliga faciliteter för avfallshantering behöver ej 
utökas med anledning av planförslaget.

RISKER OCH STÖRNINGAR 

Buller
Eventuell trafi kbullerpåverkan kommer 
från Haddebodavägen där ungefärlig 
årsvardagsdygnstrafi k (ÅVDT) uppgår till 3200 
fordon. För att dämpa trafi kbullernivåerna behövs 
åtgärder invid vägen för att ljudet inte ska sprida 
sig ut över campingområdet. Exempel på åtgärd 
är en lägre gräsvall. Med artrik ängsfl ora på vallen 
blir den än mer ett tillskott i närmiljön och ökar 
förutsättningarna för en biologisk mångfald 
området. Ett ljuddämpande plank kan också sättas 
upp. För att motverka monotonin i formen hos ett 
längre plank kan vegetation planteras för att bryta 
upp plankets hela yta.

Farligt gods
Den del av Sötåsenvägen, väg 202, som går längs 
campingområdet är en sekundärväg för transporter 
av farligt gods och fi nns på ett avstånd på lite mer 
än 40 meter från aktuellt planområde. Påverkan 
från Söteåsenvägen bedöms vara mycket liten. 
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KONSEKVENSER 

EKONOMISKA ASPEKTER
Genomförandet av utökningen av detaljplanen 
innebär kostnader för:

 Upprättande och genomförande av 
detaljplanen 

 Bearbetning och dränering av mark främst 
inom fastigheten Järneberg 7:1.

 Anläggning av cirkulationsplats.

 Anläggning av parkeringsyta.

 Utbyggnad av elledningar.

 Anläggning av grönytor, lävegetation 
och vegetation främst inom fastigheten 
Järneberg 7:1.

 Uppförande av plank mot 
Haddebodavägen.

På intäktssidan kan främst nämnas ökade 
uthyrningsinkomster. Den utökade verksamheten 
för hela campingen torde sannolikt ge positiva 
ekonomiska sidointäkter för främst turistnäring och 
rent allmänt för butiks- och restaurangbranschen 
och det lokala näringslivet, i synnerhet under 
sommarsäsongen. Långsiktigt bedöms förslagets 
genomförande ge positiva effekter för kommunens 
tillväxt.

EKOLOGISKA ASPEKTER
Ett genomförande av planen innebär att obebyggd 
gräsyta tas i anspråk för uppställning av mobila 
fordon och tält. Då inga unika, sällsynta eller 
hotade väster eller växtsamhällen berörs, hotas 
inga ekologiska värden. Sannolikheten är stor 
att nya biotoper tillförs genom plantering inom 
området, vilket får ses som positivt.

SOCIALA ASPEKTER
Utökningen av campingen innebär ökade 
möjligheter till social samvaro och möten för 
besökare och nyttjare av campingen. 

Campingen vänder sig i stor utsträckning till 
familjer vilket bidrar till en variation av åldrar 
inom området. Likaså inbjuder den utökade 
verksamheten till aktiviteter för olika åldrar och 
olika personer. Att fl er i samhället som ser och 
möter varandra ger positiva effekter för den 
upplevda tryggheten.

Tillgängligheten och närheten till resten av 
besöksområdet med gång- och cykelvägen längs 
kanalen, parkens olika innehåll med aktiviteter, 
badet vid campingen och olika båtar att färdas 
på kanalen bidrar till en miljö som uppmuntrar 
såväl till fysisk aktivitet som till möten mellan 
människor.

Delaktighet och infl ytande i samhället är en viktig 
parameter i et folkhälsoperspektiv. De möjligheter 
som ges inom ramen för planprocessen är 
begränsade. Samrådet ska dock syfta till att väcka 
engagemang och ge goda förutsättningar för 
delaktighet.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

AVTAL

Befi ntliga avtal som berörs
Campingarrendators avtal med Töreboda kommun 
berörs av planförslaget.

Markarrende
Mellan Töreboda kommun och arrendator av 
campingområdet ska kompletterande avtal upprättas 
för markarrende för del av fastigheterna Järneberg 6:1 
och 7:1.

TIDPLAN
 Samråd 2:a kvartalet 2014
 Granskning: 3:e kvartalet 2014
 Antagande: 4:e kvartalet 2014
 Om planen inte överklagas fastställs den fem 

veckor efter antagande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är tio år från det datum då 
planen vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en 
lagstadgad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter 
planen att gälla tills kommunen upprättar en ny 
plan, ändrar eller upphäver den gällande planen. 
Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut 
ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som 
gavs i den ursprungliga planen.

HUVUDMANNASKAP OCH 
ANSVARSFÖRDELNING

Allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats 
inom planområdet. Denna omfattar lokalgata, 
parkeringsplats, en viss del parkmark mot 
Haddebodavägen till samt cirkulationsplatsen.

Kvartersmark
Inom kvartersmark ansvarar enskild fastighetsägare 
för investeringar och förvaltning. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

Regleringar
Inga fastighetsrättsliga åtgärder bedöms 
erforderliga.

Berörda kommunägda fastigheter
Fastigheterna Järneberg 6:1 och 7:1 omfattar större 
delen av planområdet. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Töreboda kommun står för kostnaderna för 
upprättandet av detaljplanen och ansvarar för 
genomförandet.
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MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planen har tagits fram av Arkitekterna Krook & Tjäder AB på uppdrag av plan- och exploateringsavdelning. 
Medverkande i arbete har varit Dan Harryzon, plan- och exploateringschef (Töreboda kommun), planarkitekt 
Karin Harlin, planarkitekt Karin Löfgren och seniorarkitekt Mona Seuranen (Arkitekterna Krook & Tjäder 
AB).
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Dan Harryzon    Karin Harlin

Stadsbyggnadsförvaltningen  Arkitekterna Krook & Tjäder AB


