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m7
törda§en den 14 mars i fibble teater (vid Iäby Gentmm)

Nl 14.00-a0.00
Jazzmusik samtidst

på två scener:

I teatern:
14,00 Malebranche med Krister Andersson

I5.00 Törnquist-B,ikner Sweet J azz Dno
16.00 HEDERsclist: Thore Swanerud
16.50 Crazy Rhythm
17.30 EGBA
18.30 Mikael Mbergs Storband

I matsalen:
14.00 Blommans Dixieland Band
15.00 Kay Welander Slvirgtett
16.00 Ambrosia
1?.00 Soul Clinic
18.00 Fossilerna
18,50 Eh'Lå-Bas .Iazz Band

-

-

I matsalen
medan musiken pågår
servering av mat, tinilgg samt drycker.
godisstånd
I foajön: Skivbar, skivlotteri,
EntreavSift: 50:- Medlemmar i Jano: 30:- Undgom under 20 år: 10:Arrangörer: Jazzklubb Nordost (JANO) och. Täby kulturnärmd
St_öd från W-asa Försäkring gchtdarner Bros.(Scandinavia)Music AB
Konferencier:
Stephan Forkelid

NOT

KRISTER ANDERSSON FAR OJ:S

I SER
THORE SI,IAI{ERUD

i

/3 kl ZZ.40
Mi ssa i nte detta ti I I fäl I e
att få höra ett stycke svensk
jazzh'i
I

Vår gamle vän

f i ck

årets

Gy1

Krister
Andersson
'lene
Ski va

. Omröst-

ningen görs som bekant dels av en
stor jury av landets flesta jazz-

skribenter, dels av läsarna. Juryn
följande skivor högit:

hade placerat

1. Krister

Andersson & Fr.iends.

Dragon LP.
Sandström, young Forever.
Phontasti c.
Thore Swanerud, Star Dust.
Dragon.
Irene Sjögren, Sweet Surprise.
Dragon Lp.
BA l{al I i n-Ni'ls Landgren , Mi'les
Fronr Duke. phono Suåcia.

2, Nisse
3.

4,
5.

Läsarnas

lista

hade följande

titlar i topp:
. Ake Johansson, Born To Be
1

Blue. Dragon Lp.
Irene Sjögren, Sweet Surprise.

?.
3. Rena Rama,

4.

tlew Album. Drägon.
Tommy Körberg & Tolvan Bi5

Band. Polar.

5. Eje Thelin,
Krister

ET

Anderssons

project.

platta

Dragon.

kom på

nionde plats i läsarnas omröstling: När man sedan slog samman
de båda omröstningarna blev det
officiel la slutresul tatet:

1. Krister Andersson & Friends.
Irene Sjögren, Sweet Surprise.
?. I'lisse
3.
Sandström, young Forever.
4. Thore Swanerud, Star Dust.
5. Ake Johansson, Born To B]ue.
Inför nästa års omröstning har
t,idningen starka planer på att
försöka förenkla omröstningsförfarandet. Redaktionen är ö[pen

för bra förslag, skriv ellär
ring ti11: 0J, Box 16252, 103 25
Stockholm. Tel; 08/ 10 99 76
(

förmi ddagar)

Och så

gaml e vän
ntervjuas i TV I

Vår

GYLLENE SKIVA

.

naturligtvis: Grattis Krister,

det var mycket vä1förtjänt!

ördagen den

21

storia,

GEORGE GERSHhlIN

att hyllas med ett körprogram i T'ibble Teater den 26 29 mars. Lars Karlsand leder
kören.
kommer

SP I SARAFTNAR

'inbjuder jazzvännen och skivsamlaren Sture Dahl till. R'ing Sture
så sätter han lämp1ig dag och
tid. Sture bor i Vallentuna,
tycker mest om 50-talsjazz och
har tel . 0762/ 749 96.
TEKNOLOGKUREN

hör hemma på Kung1. Tekniska
Högskolan, och inrymmer en del
JANO-bekanta. Kören ger ett
makalöst roligt SPEX på Södra
Teatern. den 1 9 - 29 mars och
ni kan bl.a få höra Jens Henriksson
spela trumpet i spexorkestern.
NYTT JANO-BAND FUNNET!

Bull-Karlsand Trio är en förnäm1 i g, och därti I I JANO-ansl uten
grupp, som består av Christer
Bull-Simonsen piano, Lars Karlsand
b, Hans Rolin dr. Jazzbetonad
fest- och dansmusik har gruppen
spelat, och Christer Bull-S har
börjat med synthesizer också.
FARSKT HEIVIBAKAI BRUI)
KAN MAN NUT"IERA rÅ

pÅ vÅnr JAzzcAFE

nuurn

Rv

JOHANNA ORRtsY
HETEB VÅR OUKTTGA CAFEMEDARBETARE SOM BAKAR VARJE
SöNDAG I NNAN HoN KoMMER Ftin
ATT ARBETA PÅ CRTEET.

den stora, årliga jazzfesten i T'ibb]e Teater! I år blir den
på en 1ördag, den 14/3, och för första
gången i festernas h'istoria har vi
mus i k på två scener sanrti d'igt: Del s ,
som van'l i gt, i Teatern, del s i Ti bbl eskolans matsal , som f igger i d'irekt
anslutning till Teaterns foajä.
Dags igen

för
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V'i har försökt ta ett nytt, samlat grepp, och målet är en omväxlande fest, där vi presenterar
en el I er ett par grupper i varje
stil. I stället för en 1ång

OJ

a§

s'iken. I foaj6n bl i r det ski vförsäl jning, lotterier och
förhoppni ngsvi s en utstä'l 1n'ing
och vi ska försöka göra serveri ngen festl 'i gare än förr.
Jl Az zFEStrM§Ntr

:§p':

föl jer:

I

matsal en spe'lar Bl ommans
xi el and Band Kay ['lel ander
Swingtett, Ambrosia, Soul
Clinic, Fossilerna och Eh Iabas Jazz Band.

,

Di

I

Teatern spe'lar Malebranche
Krister Andersson som gästsolist, Lasse Törnquist-Åke
Rikner Sweet Jazz Duo, Thore
Swanerud, Crazy Rhythm, Egba
och Mikael Råbergs Storband.
med

parad av 16 eller 17 grupper,
som passerar förbi med byten
varje halvtinuna, kan vi nu Iåta
11 grupper ta bättre t'id på s'ig
och vi hoppas samt'idigt, att
det ska bl i mera fart och ak-

tiviteter runt om själva mu-

Grupperna, sonl har valts
en jazzfestkommittä under
Zachrissons ledning, blir
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synes är det fråga:i om
grupper med anknytninq t'ill
föreni ngen , p1 us rrå3'na. 'iå proff
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vara med, ring Carl
35 ( kväl I sti d ) .
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Klockan 14.00 1ördag den 14/3

startar vi. 0m tidsschemat håller är vi klara kring klockan
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20.30. Vi ssa förskjutn'ingar
framåt i tiden är tänkbara.

Grupperna kommer att spel
ordning som anges här,

a 'i

den

vi räknar med en speltid på
45 till 55 m"inuter på varje
grupp. Stephan Forkel'id kommer
att presentera grupperna i
Teatern, och ännu ej utsedd

stage-manager komnrer att sköta
motsvarande syssla i matsalen.
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Entra Live: Lust. Discreet

I VSPALTEN

LP.

här gruppen hette från början
Entra Camaleon. En av deras första
spelningar ägde rum på Stockholms
Jazzdagar 1980. Då var sättningen
Thomas Gustafson sax, Harald
Svensson piano, Sergej Muchin bas
och Anders Kjel'lberg trummor.
Det var dynamit! Sedan var Göran
Kf inghagen med en ganska 1ång t'id,
vilket gav musiken en annorlunda
men fortfarande högspänd karaktär.
På den här plattan, som är gruppens
fjärde LP, är sättningen Thomas
Gustafson, Harald Svensson nted
Anders Jorm'in bas och Christian
Jorm'in trummor. I den konstel I at'ionen framträder Thomas Gustafson
lite tydligare än förr; han ger
mus'iken en spec'iel l, l'ite vemodig
stämn'ing. Som motor i gruppen
fungerar främst Anders Jormin, som
har utvecklats till en av våra mest
betydande yngre musiker. Han skriver riktjgt bra låtar, och hans
bas-spe1 är i särklass.
Den

Anders Jormin har skrivit alla fyra
I åtarna på B-s'idan, som därigenom

fått karaktären av en sammanhängande och mycket t'i I I tal ande
svit. Den börjar med den gripande
balIaden "Petter" och sIutar med
ett enkelt och effektivt stycke i
har

materialet'inte
bär'ighet; två av låtarna
där heter - och låter som "Disco". Jag tycker det är trendigt i överkant, och t'il'l det inPå A-sidan har
samma

trycket bidrar också

Svenssons

Harald
Den 1ägger

el-klaviatur.

sig över hela plattan som

djrima

eir

av böljandeo stat'iska
k1 angen med konstant eko och
en ganska jämntjock dynamik.

På något sätt känns plattan ofullbordad. Där finns t.ex solon,
som Anders Jormins här'liqa str^åksolo i "Petter", som inte hinner tiII
punkt innan de avbryts. Kanske har
någon sneglat på klockan och tänkt
på den dyrbara studiotiden; eIler
har producenten fått id6n, att
lyssnarna skräms bort av "för
1ånga solon"? Inte vet jag. Det
återstår bara att konstatera de
förtjänster som den här skivan
ändå har. Det är ganska svårt att
sluta spela den, och den uppväcker
en stark nyfikenhet på Entras
vi dare utveckl i ng

.
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jazztraditionen, "Waiting". Ett
välplacerat citat från Jerome
Kern blänker där, som ett 'ljus ur det
förgågna.

SKIVPRISER
V'i har fått önskemål framfört
att vi skulle ange priser på de
skivor som anmäls i Skivspalten.
Vi måste nog svara, att önskemåI et i nte är hel t I ätt att uppfy'l 1a .
De skivor vi skriver om kommer

direkt till oss från
respektive grupper och artister,

mestadels

utan någon prisangivelse. Dessutom finns numera inga fasta
priser i affärerna; det finns

flera olika prisnivåer

och

variationer mellan inköpsstä1 lena. Rent al lmänt gä'l1er, att
de sk'ivor vi skriver om oftast
är nyutgivningar. De ligger
därför på normal pri s - bi'l 1 i ghetsskivor är ju oftast åter'låg-

utgi vni ngar

i

speci

e1

1a

prisserier. NormaI pris I igger
idag kring 70:- för en Lp,140:- för dubbel-LP.
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VARPROGRAMMET
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TABY JAZZCAFE BIBLIOTEKET TABY

Söndagar

kl 18 .00

C

21 .00

22/3-öppostrr
: I pausen:

JAZZFRAGESP0RT

9PPo:ite CorneFi Girnn.n , -..-

ffifi:ii'",ilisff'ilji
ÄNDRING

FORKELID

&

DUO

FORKELID

Qurntet '

0BS: Andrad sättning på LP Combo:
Christer Fröss6n p, Tage Svedestig
Le'if Persson drlvoc.

0uon: Curt Lindgren
Sjögren voc.

b,

.

ffi

/3 LEIF PERSSON COMBO
RAGNHILD SJÖGREN

,

Ragnhild

F & F: Ari Haraldsson s, Stephan
Forkelid p, Martin von Schmalensee b
Mikael Blomm6 dr, Ann-Helen Forkelid
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0762/ 106 69 (h) Zfg
Carl Zachrisson 08/758 78 35(h)
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Sekreterarens funderlngar:
OM TRADJAZZ

-

FÖRR OCH

NU

eller trad, är två sätt
att förkorta uttrycket tradit'ionel I
jazz. 0rden används för att beteckna jazz i äldre stilar. Hur gamla
Tradjazz,

kan var en diskussionsfräE-.

För c:a 40 år sedan rasade häft'iga
ordstrider mellan å ena sidan anhängarna av det som då var modern
jazz och å den andra sidan de s.k
tradi
ti onal 'i sterna. De s i stnämnda
'lade
pi onjärerna från jazzens
hy1
två första decennier. 0m de spe1ade, försökte de spe'la så l'ikt
dessa p'ionjärer som möj1igt. De

drömde om att återuppliva den
äldre jazzen, att åstadkomma en
"jazz reviva1". Det var deras
uppfattning om, hur traditionen
bäst skulle förvaltas.

Det hela började med en bok,
"Jazzmen", som kom ut 1939. Den
var skriven av två forskare,
Ramsey och Smith, som fäste uppmärksamheten på äldre jazzmusiker,

i

g1ömska. Mus'iker
som hade råkat
som Kid Ory, Bunk Johnson och

George Lewis letades fram

följd

till

av de reaktioner som
Ramsey och Smith väckte. Lite
senare, 1949, kom en självbiografi av en något udda musiker

vid

namn Mezz Mezzrow. Boken, som

var resultatet av en skicklig
spökskri vares ansträngni ngar,
hette " Rea'l 'ly The Bl ues "
,

i ett speciellt, musikteoretiskt kap'itel fick
Mezzrow t'illfä]le att i detalj ge sin syn på vad han
och

menade var jazz, och vad
som inte var jazz. Jazzen hade

spårat ur

i

början av 30-talet

hävdade Mezzrow. Swingmusiken

var definitivt inte jazz.
Bebop nämnde han

inte

Enligt min åsikt

hade Mezzrow

ens.

rätt i, att 30-talsswingen innebar ett radikalt brott mot den
tidigare jazzen.

4 477hq:X7r
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I de tidigare stilarna finns fortfarande influenserna från marsch-

bandsmus'iken. Swingen däremot var
ströml 'injeformad, med jämnt f I ödande 4/4-rytm. Under swingeran
ändrades också repertoaren helt.
Under några få år kom huvuddelen
av det vi numera kal I ar standardlåtarna. Rags och marscher försvann,
f i I m- och mu i kal mel od'ier kom 'i
stäliet. När sedan bebopgenerationen tog över, kunde den behålla
praktiskt taget allt. Den behövde
bara möblera om och bygga t'i11 l'ite
grand. Det var ett mycket stort och
rad'ikal t steg mel I an 20-tal sjazzen
och swingen - mellan swing och
bebop bara ett litet kliv. Man

kan

lätt

se det på det faktum,

att

ganska få 20-talsmusiker hängde
med 'in i sw'ingeran, medan däremot
swingmusikerna med lätthet kunde
spela tillsammans med bopparna.
Sedan den första uppståndelsen hade
l agt s i g kri ng Parker och G'i 1 l espi e
fick vi också snart nog cool jazz
och s.k mainstream. Och där passade
det mesta in; utom 20-talsstilarna.
Häromdagen kom

jag plötsligt att

att detrattläget numera
när
traditionalismen blev ett begrepp.
Idag har vi organiserade tradjazzvänner, som hävdar att tradjazztänka på,

är ett helt annat än det var,
begreppet också ska innefatta

swing! Mezzrows teorier har alltså
hamnat på sophögen. Och i kölvattnet av denna märkliga ideologiska
uppmjukning har vi fått gtt slags
swing-dixiestil. Denna står i sin
tur öppen mot mainstream och postbop. Grupper och musiker. rör sig

obehindrat över hela fältet. Dixieland Society blandar Indiana med
Donna Lee; Er'l i ng Ri bbi ng spel ar
bopsolon i Sveriges Jazzband;
Kenneth Arnström har en kvintett
med Janne Sjöblom och "Island"
Ustlund. Däremot är det inte
särsklilt många som arbetar med
20-talsst'ilarna - de verkar nästan
vara på väg att dö ut.
Jag undrar, om vi inte med fördel skulle kunna mönstra ut
- begreppet tradjazz. 0rdet har
'/uppenbarligen tömts på sin ursprungliga betydelse och är

0m

tradjazz.. (forts)

väl

numera närmast

ett

reklamord,

ungefär lika oprec'ist som ordet
"91adjazz". Någon sti'lanalytsik
användbarhet har det inte i dagens
1äge. Dessutom är det antagligen
felaktigt att beteckna vissa jazz-

stilar

som mer

"traditionella"

än

andra. Det är väl i själva verket
så, att a1la jazzstilar är likvärdiga, och att det finns mycket
kvar att göra inom alla stilar.
Men en förutsättning för utveckling

är, att vi håller isär

begreppen.
Sammanblandning av ofören1 iga

stilar

leder enbart

och uttunning.

till

nivellering

BN

68 entusiastiska lyssnare hade samlats deri 2511 för att hälsa Nisse
Sandström och hans sex begåvade
elever välkomna till Täby Jazzkafä.
Qvanligt nog hade bandet tagit På
sig en hel kväll, och fika ovanligt: Publiken satt troget kvar

till sista låten.

Det står väl vid det här laget
hel t kl art, att vi al dri g t'idi gare
haft så många välspelande jazzmusiker i 20-årsål dern som vi har nu.
Och det är i hög grad tack vare
sådana traditionsbärande pedagoger
som Nisse Sandström. Sextetten
var kanske det bästa exemPlet

hittills.

stlo«€ c€rt
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RÖKFRIARE JAZZCAFE

ska

Vi

vi

på nYtt försöka åstadkomma.
ri hörna t'idi gare '

hade rökf
men den har

tYvärr

blivit lite

bortglömd emellanåt. Nu stundar
skär[n'ing på den Punkten, för vi
v'i1 I gi vetv'is att även rökkänsliga iazzvänner ska kunna
vara på våra konserter.
Säg gärna

ti'll

jourhavande funk-

tiönärer, om du tYcker röken
blir för tätl Det finns effektiva

vädringsmöj1igheter, och de ska
utnyttias. Vi v'il I också ri kta en
vädjan ti11 den rökande lYssnar-

minoriteten: 0m ni tycker det 9år
bra att ta röIEn ute i traPPan,
så uppskattar vi det! Eller varför
inte prova vinterträdgården' som
finns utanfö,r dörren vi vädrar

Det vore

fel att

framhålla något

särskilt, eftersom kvalit6n
var så genomgående iämn och hö9.
Andå vill iag ta risken. Jag
namn

skulle

vilja

nämna

altsaxofonisten

Johan Hörl6n, som tog fler chanser
och missade fler toner än de andra,
på ett mycket starkt och lovande
sätt. Och när jag nu ändå har

gjort bort mig tar jag ett namn
t'il I : Al'i Dieridi, en av favorittrumsl agarna.

Vilken upptakt!
BN
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Välkomna, rökare och ickerökane!

$&fif',ll&',*}*

KungsgCIton 63, Tel. 21 62 67

bjuder på massvis
godbltar framöver.
VarI sägs

3/3
11

/3

om:

.,t

Wayne Shorter
Wind Duo med Anders
Hagberg
och

fI

Yasuhito Mori

b

SKI|LD

(fitffi**r-.,an

13/3 Rudy Smlth

24/t
27 /3

GI^f

Conte Canrloli

James Moody
3/4 Carla Bley
16/4 Elvln Jones
vÄLKoMMEN
TILL FIN JAZZMUSIKl

PRESSÖVERSIKI AV JAZZPROGRAI.{

Med

I5.3 . I9.4

1987
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reservation för ev. ändringår
14.00

RJ6-Spektrun -87: ttike t{estbrook (repris)
Insp Sthlms Kulturhus 22.2
16.00

kl

t7.3
t9,3

20.00

lilin iazz: Lennart Vincent, blljdjournalist,

2r.30

20.3

21 .30

Jazz pA Scharinska. Umeå
Jazzstudio från Luleå med pianisten Rune öfwerman
och några jazzvänner.
Jazz på scharinska (repris)

22,3

t4.00

24.3

20.00

25. 3

1

26.3

23.00

27.3

r

3.50

Jazznytt (Han5 Fridlund)
Jazznytt (repris)
Jazzforum: John Colträne (Bertil Sundin)
Jazzstudio: Sångerskan Helen lierrill

29. 3

r

4.00

Jazzforum (repri

3r.3

20.00

2.30

t.4

r2.30

2r.30

Impro.,i

3.4

r4.00

Jassm,)dia

5.4

14

20.00

.00

8.4

r2.30

9.4
12.4

2r.30
r4.00

s)

Radiojazzklubben (El ise Einärsdotter, Curt
Lundberg, frliche Söderlundh, Bosse Broberg)
Radioiazklubben (repris )

2.4

7.L

serat varjehanda (ltoms ilillrutn,

(Kristin

Aders tråd, Lars

Lorentzson)

Irnproviserat variehanda (repris

Svtrti'tesstri)

)

Jazzmngasinet (Lars I'lestin)
Jazzm3gasinet (repris )

4.4

20. 00

15.3

12.30

Jazz rtä scharinska. Umeå
Jazz på Scharinska (repris)
Jazzkrönikan (Pål Eriksson, Alexcander Agrell
Jazzmosaik: Jelly Roll Morton (Lars Resberg)

9.4

14.00

RJG-Spektrum

t

r

Vv

Gbg

-87:

Bobo Stenson

Insp Stockholms Kulturhus 22.3
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16.00
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SASONGENS JAM

ANDRINGAR

i Hörsalen. Initiativet tilI förflyttningen kom från
kväIlens andra attraktion, Bms Trlo,
son gärna viIle disponera flygeJ.n
för sina avancerade tonpoem.
ägde ::um den 15/2

rår ,,. ,,,'
p,
Christer Fröss6n
Staffan Sjöclin
b och Lars Melander dr. Jammade
Huskomp på

detta

vårja^m

gjorde saxofonisterna Pel-le Andersson,
Lasse Dahlgren, Christer Krokstedt
och Stante Söderholm. På gitarr
hörrles Isaac Kisonbe och på styva
trtrmlinan visad.e sig Berth
Vinghammar och Mårten Nilsson.

Materirl för

var två
blues,
en
mediumstandards, två
ballad och en I Got Rhythm-variant,
förtlelatte enligt följande:
Out

0f

Body &

light

jarnmarna

Nowhere,

Billie's

BounceT

Soul, 016or'Stella 3y Star-

och Tenor Madness.

Vi noterar med g1ädje, att ilet
blev ett ovanligt välbesökt
jam, faktielit det livligaste
på 1änge. Nu får jammarna ge sig
av till Rågsved eller ge sig
ti11 tå1s ti11 nästa JANO-ja,rn,
som antas gå
11f 10.

av stapeln den

o
DET VARAS

I

VALLENTUNA

Vallentuna Jazzkaf6 gjorde comeback på Ekebygården fredagen den
6/2. Blommans populära Dixieland
Band kunde g1ädja sig åt 46 nöjda
och dansande besökare, som dessutom
hade möjlighet att se jazzvideo
'i foaj6n. I pausen lottades fyra
kasetter med Blomman-musik ut på
enträbiljetterna och Leif Persson
Combo dök upp, som extra överraskningsband. Pausen blev därmed
ganska 'lång, men Blommans kompenserade
genom att spela ett lysande sista
set på övertid. Glada kaf6gäster
strömmade ut i den (fortfarande)
milda vinternatten.
Akt'ivi sterna 'i Val I entuna ruvar
nu på en uppföljning i apri1.

vill gärna att våra läsare inte
bara ska få en uppfattning om vilka
program v'i tänker presentera, utan
också om hur prograffinen sedan i verkligheten bl'ir. Alltså meddelar vi
här de ändringar som uppstått i det
program som stod att läsa i nr 1:87.
Vi

N'isse Sandströms Sextett den 25/ 1 kom
Nisse Sandström plus en renodlad elev-sextett. Anders Norell tillkom på trombone och Ann Blom spelade

att bli
pi ano .

Malacoda kunde tyvärr inte komma
den 1/2. I stället ryckte en nybildad JAN0-grupp, Happy Jazz Sextett,
in. HJS består av Lars Engwall tp/
voc, Ulf Henriksson ts, Göran Paltoft
vib, Lars 01sson g, KG Aspman
b, Vilis Bungss dr. Det blev således en renodlad (och mycket lyckad)
swingafton. Kay lnlelander hade dessutom med sig en extra överraskning i form av frejdige sångaren
Kasimir Greek.
Den

8/2 blev Lasse llelanders 0kdecimerad t'il I Sextett. Det

tett

var D'ick Nilsson och Hans Pettersson
som utgick. Björn Järvhedens altsax var för dagen ur funktion, så
det blev baryton istället.
Den 15/2 bestod jam-kompet av
Christer Frössdn p, Staffan Sjödin
b, Lasse tlelander dr. Alltså
samma komp, som v'i hört söndagen
innan i Sextetten. Kung Gylfes

Orkester kom dessvärre aldrig ti11
start, där f ick v'i 'i stäl let höra
Brus Trio, d.v.s Arne Fors6n p,
Ulf Akerhielm b, Gilbert Matthews
dr. Ingen dåf ig ersättning, i
sann'ing; Kung Gylfe kanske kan
materialiseras vid något senare

t'illfälle.
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Ordfr Ca1le Zachrisson
KlövJevägen 45
183 38 räby
te1. oB/758 ZB 35

*
Pi-Jano o. medlemsneg
Kenstin l{allennan
Tingsvägen 3
183 40 Täby
te1. 08/756 49 53
*"'
Sekn. o. boknlngar
Bo NerelLue
Teknikvägen LT
186 oO Vallentuna
tel. 0762/ 706 69
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