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 DET SJUTTONDE 

GRÖNEMADSBLADET   APRIL 2020
Lite kunskap och information om Grönemad från Grönemads Samhällsförening

Sammanställt av Jörgen Wickström, Kenth Ekstrand och Peter Törnros

#   Skärbågeskäret heter ön med de fyra vadbodarna på utanför Kullgrenbryggan. Där fanns fram till 
1960-talet också en s.k. vadbock på hällarna sydöst om bodarna. På bockarna hängde man i början 
på 1900-talet fiskevadarna på tork. Vi har funnit att dubbrester alltjämt finns kvar efter ställningarna. 
Vi har t.o.m. hittat en diabild från 1963 på skäret. Då fanns ännu vadbocken kvar tillsammans med en 
bastant trålare, SD1-an. Samhällsföreningen har nu långt framskridna planer på att bygga en replika av 
originalet. Vi ska först anhålla om bygglov av kommunen samt åka på studiebesök till andra nyuppförda 
vadbockar på kusten för att lära av deras uppbyggnad. Därefter hoppas vi på att kunna samla ett gäng 
villiga för att bygga upp bocken, kanske redan i slutet av sommaren. Då vi saknar sponsorer, räknar vi 
med att våra medlemsavgifter ska kunna bekosta byggandet av vadbocken. Kanske också du vill bidra?

#    En logotyp för vårt Grönemad har vi länge saknat. När 
vi har sålt grönemadsartiklar har det bara stått GRÖNEMAD 
med stora bokstäver, så opersonligt, säger inget hur fint det 
är i Grönemad! Men nu har vår ordförande, Peter Törnros, 
tillsammans med Anna von Elern skapat en fin logga för Grö-
nemad, som styrelsen har tagit till sitt hjärta. Den upptar just 
de ovan nämnda vadbodarna med sin vadbock. Skärbåge-
skäret har även fått sällskap med det sjömärke som annars 
står och välkomnar på Sandbacken. Denna logga ska hä-
danefter pryda alla artiklar som har anknytning till Grönemad. 
Vad tycker du? Är just detta Grönemad?

Swish lanserar tjänst till 
företag, föreningar och
organisationer.

Swish fortsätter att växa och har nu över 1,2 miljoner aktiva 
användare och användandet går stadigt uppåt. Under maj 
swishade svenska folket mer än 1,4 miljoner gånger.  

Med en stor etablerad användarbas tar nu Swish nästa steg och erbjuder 
företag, föreningar och organisationer möjligheten att ta emot Swish 
transaktioner. Målgruppen för detta är i första hand kontantintensiva 
branscher där förenklad betalning efterfrågas av både kunden och
mottagaren.  

– Swish ska precis som idag ses som ett naturligt komplement till andra 
betalsätt och det är en viktig drivkraft för oss att användarna kan erbjudas 
tjänster som förenklar deras vardag, säger Henrik Bergman styrelseord-
förande GetSwish AB. 

Lanseringen startar under sommaren och redan i juni kommer flera 
banker att kunna erbjuda sina kunder att ansluta sig till den nya 
företagstjänsten. Alla privatpersoner som har Swish kommer att kunna 
skicka betalningar till anslutna företag, föreningar eller organisationer. 

Precis som för privattjänsten kommer villkoren skilja sig åt mellan de 
anslutna bankerna. Varje bank ansvarar själv för att utforma sitt kund-
erbjudande, inklusive prissättning.

För ytterligare information läs mer på www.getswish.se samt hos 
respektive bank. 

Per Ekwall TWL, på uppdrag av GetSwish AB, 0709 68 21 69

Swish fungerar mellan Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Swedbank och Sparbankerna.
Swish är en mobiltjänst för privatpersoner och företag. Tala med din bank om hur du kan använda Swish.

Swish nummer:
123 615 7143



HÖSTEN OCH VINTERN I GRÖNEMAD 
Hummerpremiären i slutet av september blev en lugn his-
toria vad gäller blåst. Som vanligt, en del fiskare blev nöj-
da, andra tyckte att resultatet var dåligt. Oktober blev den 
kallaste månaden på tio år. Redan i början av månaden 
var det kallare morgnar än på vintern i övrigt. Många dagar 
med heldagsregn, som hör hösten till. November bjöd på 
snöglopp / sludd och gråa och mörka dagar. Anders bras-
kade med -10o, och mycket riktigt, julen blev grön! I januari 
slogs värmerekord, Väderöarna hade en medeltemperatur 
på +6,6o i vecka 3. Om hösten var fri från stormar skulle 
februari bli desto värre. Under tre på varandra följande hel-
ger rapporterade Väderöarna medelvindar på 24 m/s och 
som värst byvindar på upp till 33,4 m/s, m a o ”vindfullt”! I 
samband med vinden hade vi extremt högvatten i Grönem-
ad, på Kullgrenbryggan slog vågorna över, och bryggan 
söder därom låg helt under vatten flera dagar. Ja, det blev 
en icke-vinter i år. Ingen snö, ingen is.
Hamnen klarade sig bra trots stormarna, inga pontoner och 
bommar for illa, men vi förlorade två livbojar på de yttre 
bryggorna. Kanske ligger de i Edsvik?
Det gamla päronträdet som brukade blomma så vackert i 
fårhagen fick ge sig för vinden.   

LITE NYHETER I SAMMANDRAG
#   Bergsområdet mellan Grönemad och Krossekärr, kallat Kuseröd 1:2, 1:3 och Krossekärr S2, 
har länge varit en ”följetong” i Grönemadsbladet. Nu kommer nästa kapitel: Tanums Bostäder AB 
(TBAB) kan rapportera att man nu håller på att sammanställa ett förfrågningsunderlag rörande mar-
karbeten på det aktuella området – vägar, va, fiber m.m. Underlaget kommer att skickas ut innan 
sommaren. VD Björn Berntsson tror att de ska kunna behandla inkomna anbud i början av sep-
tember och tilldelning av arbetet ska kunna ske därefter. En rimlig tidsplan tyder på att arbetet bör 
kunna påbörjas i oktober.
Avsikten är att initialt arbeta med markområdet i väster, vilket innebär att området med de 10 + 1 
villatomterna färdigställs först. Något beslut om att påbörja arbete på den östra delen (flerbostads-
delen) har inte fattats. Infarten kommer att ske från Krossekärrssidan. 
 
#  Tanums kommun har under vintern byggt en vattentoalett i anslutningen till pumphuset vid Kull-
gren-parkeringen. Den kommer att färdigställas under våren och blir en bra service för alla som 
gästar Grönemad för bad och vandringar, även för de gästbåtar som ligger i hamnen. Vi tackar 
kommunen.
 
#   Kommunen har nu satt upp skyltar på stränderna på ömse sidor av Kullgrenbryggan om att 
hundar inte får vistas på dessa badplatser under perioden 1 juni – 31 augusti - och inte heller bada 
där. Kommunen riktar också ett tack till de hundägare som alltid plockar upp efter sin hund.

#  Kullgrenbryggan är en mycket populär bad-
plats - faktiskt året runt! Inte ovanligt att badande 
kommer dit mitt i vintern och tar sig ett dopp vid 
den praktiska badstegen. Bryggan, som i sig 
inbjuder till vackra hopp och dyk, är en magnet 
vackra sommardagar. Har ni tänkt på att det är en 
ideell förening som äger och underhåller bryggan, 
Grönemads Bryggförening. I år kräver bryggan 
underhåll i form av nya förstärkningsstolpar. Så-
dant kostar stora pengar. Stöd gärna föreningen 
genom att bli medlem och betala 150 kr/år på Bg 
837-4753. Eller varför inte bli delägare i brygg-
fastigheten för en engångsinsats på 500 kr? Ditt 
bidrag är viktigt för bryggans underhåll!



#   Fåren kommer  gärna tillbaka till oss i Grönemad 
även i år, säger Maria Ivarsson på Hoghems gård 
vid Vitlycke. Tackorna lammar som bäst nu. Vi kan 
förmodligen välkomna fem tackor med sina söta lamm 
i månadsskiftet maj – juni. Beror mycket på hur bra 
vädret gynnar gräsväxten. 
I samband med det nya toalettbygget har också fåren 
fått ett nytt större regnskydd. Nu ska alla rymmas un-
der det nya taket. Förra sommaren hände det att de 
mest blyga fåren fick stå ute i regnet.
Redan förra året fick vi från Gata en stätta, en stege 
över stängslet så att vi människor kan ta oss över, 
men inte fåren. Stättan är placerad intill dubbelgrin-
den. Fårhagen är också en populär rastplats före och 
efter fårsäsongen. Där kan glada hundar springa runt 
fritt.

#   Tekniska nämnden i Tanums kommun har den 12 mars i år beslutat att införa en lokal trafikföreskrift 
om tättbebyggt område och hastighet inom tättbebyggt område för hela området 
Krossekärr-Grönemad-Sövall-Kuseröd,  2020:5 och 2020:6. M a o utökas det tättbebyggda området 
för Grebbestad så att det kommer att innefatta också oss i Grönemad. Därmed kommer vi att få en 
enhetlig fartgräns på 40 km/h på hela Grönemadsvägen, väg 1011, i stället för som nu differentie-
rad 30 km/h och 50 km/h. Förbi skolorna kommer dock 30 km/h att behållas. Polisen och Trafikverket 
har inkommit med positiva besked i frågan. Trafikverket kommer att skylta om.
Samhällsföreningen yttrade den 31 juli 2017  sig över en remiss i samma ärende till Länsstyrelsen i 
västra Götalands län, och då föreslog vi 30 km/h förbi Ängens förskola, därefter 40 km/h fram till Ami-
ralsvägen, och sedan som nu 30 km/h ut till havet. I och med att beslutet nu redan är taget, är det för 
sent att överklaga. Grönemads Samhällsförening och vägföreningarna i vårt område fick aldrig tillfälle 
att yttra sig över Tekniska nämndens förslag till ändring. Vår förening har svårt att acceptera den be-
slutade hastigheten 40 km/h på den farligaste delen med kurvor, häckar och skymd sikt.

#   Grönemads Samhällsförening har nu satt upp Informationstavlor på alla vägar i vårt område som 
har anknytning till personnamn. De vill ge en bakgrund till varför vägarna har fått just de namnen. T.ex. 
Linds väg, vem var Lind? De flesta skyltarna har även gamla foton som visar personer och gamla 
miljöer. Har rönt mycket uppskattning. Ge dig ut på spaning och lär dig mer om din närmiljö!

#   Vill du också lära dig mer om vad som hänt i Grebbestad förr, ska du 
skaffa de behändiga häften som Kulturföreningen Gamla Grebbestad ny-
ligen givit ut. Det finns idag fyra olika häften att tillgå, alla med rubriken 
”Fem berättelser från Grebbestad förr i tiden”. Varje häfte berättar i ord 
och bild om vad som hänt där, om minnen, näringar och personer. 
Det berättas t.o.m. om de konstnärer som verkat i Grönemad. 
Häftena kostar 50 kr per styck och finns att köpa på Maxi-Foto 
(strax före Gulf-macken).

 
#   Nu finns det två hjärtstartare att tillgå i Grönemad, en i entrén till Everts Sjöbod och en vid entrén 
till Grönemadsvägen 47 (där du först ser havet). Den senare är inköpt i lika delar av Grönemads Sam-
hällsförening och Grönemads Hamnförening. Båda är anslutna till hjärtstartar-registret. Gå gärna med 
i appen SMS Livräddare!

#   Angående återvinningsstation hänvisar kommunen i nuläget för oss i Grönemad enbart till an-
läggningen på långtidsparkeringen vid Repslagargatan vid södra infarten till Grebbestad. Knappast 
nästgårds. Förra sommarens återvinning vid Hagavallen, nära skolan, upphörde redan i höstas p g a 
nybyggnation i området. Inte heller någon långtidsparkering där.  



AKTIVITETER UNDER ÅRET

I år stod vår stora, vackra julgran pall för alla vindars raseri på Sandbacken, stagad i flera riktningar. 
Den lyste upp i vintermörkret under advent, julhelger och ända till januaris slut, innan grenverkat förpas-
sades till platsen för påskbrasan. M.a.o. julen varar ända till påska i Grönemad i år! Det är en vacker 
tradition som samhällsföreningen bjuder oss på. Söndagen den 1 december förra året, på Första Advent, 
inledde vi också en ny sed: Klockan 15 tände vi årets gran för första gången och invigde den med varm 
glögg.

Våren och sommarens aktiviteter blir tyvärr färgade av osäkerheten kring corona-viruset. Våra 
planer kommer sannolikt att kullkastas helt eller delvis i rådande läge. Vi får följa utvecklingen 
och bestämma steg för steg vad vi kan genomföra. Vi kommer att kungöra alla beslut på vår 
hemsida gronemad.se och på vår anslagstavla vid Sandbacken. Håll utkik!
Vi har i alla fall planerat sålunda:

 

Redan nu har vi bestämt att vi inte tänder någon PÅSKELD på påskaftonen den 11 april kl 20.30. 
Tyvärr!

Du är välkommen att bygga på brasan med ditt ris, men respektera att grova stammar och grenar inte 
brinner upp, inga säckar med sura löv heller. Vi vill inte se blomkrukor, stubbar, trädgårdsmöbler, virke, 
och tryckimpregnerat. Allt sådant ger oss rester och extra jobb att ta reda på vid strandstädningen. 
Andra viktiga saker: Bygg brasan högt från södra änden! Låt inte ris ligga på asfalten, den smälter!

Spara gärna ris till nästa brasa. 
Den hoppas vi kunna tända på valborgsmässoafton den 30 april kl. 21.00 
Då hälsar vi våren med tal av Totte Staxäng, deltidsboende i Grönemad. Givetvis sjunger den välkända 
Grönemadskören med hjälp av textblad och dragspelstoner. Den brasan brukar samla mycket folk från 
när och fjärran, brukar vara den enda valborgsmässoelden i hela Tanum! Låt oss hoppas att vi kan 
samlas vid den brasan, träffas efter vintern och njuta av skådespelet och värmen från elden.



Vår vackra skärgård har ju blivit utsedd till ett av värl-
dens tio bästa paddelvatten. Tack vare Ingela och Mar-
cus Holgersson på Skärgårdsidyllen i Grönemad har de 
båda på ideell basis plockat tonvis med plastskräp på 
våra öar under de senaste åren för att vi ska få en re-
nare skärgård. Dessutom har de medverkat till att vi ute 
på öarna har fått nya moderna friluftstoaletter, som drivs 
med solenergi för att bryta ner avföringen snabbare. Vår 
nära, populära ö, Käften, har en sådan toalett.

I Världens Hållbaraste Skärgård har de under vintern försökt 
hålla undan en del av den ilandflutna marina nedskräpningen 
på öarna utanför Grönemad. Nu bjuder de in fler att delta i 
Nordiska Kusträddardagen söndagen den 3 maj, då man 
paddlar ut i gemensam trupp och strandstädar en lämplig ö. 
Tisdagen den 14 juli är det dags för Världens Vackraste 
Skärgård. Då kan man hämta sopsäckar på morgonen, bilda 
team för att ge sig ut på olika öar för att strandstäda. På tidig 
kväll träffas alla på en enkel grillfest hos Skärgårdsidyllen för att 
summera dagen.

Årets strandstädning i Grönemad sker som vanligt lördagen den 23 maj, efter Kr. Himmelsfärdsdag. 
Då vill vi se att alla hjälps åt och städar av stränderna kl 10 00 – som vanligt träffas vi och gör fint inför 
en ny sommar i Grönemad. Grönemads Samfällighetsförening håller med container, säckar, grillad korv 
och dricka  – och du med kratta, grep och kanske skottkärra. Det blir ”dugnad” för alla nationer! Vi ses vid 
Kullgrenbryggan!

Midsommarafton i Grönemad firar du – ovanligt 
tidigt i år - som alla andra kring midsommarstången 
på Sandbacken den 19 juni kl 15.00. Dans och le-
kar till dragspelstoner som Bibbi och Annika bjuder 
på som sig bör. 
Stången kläs kl 10.00 dessförinnan med blommor 
och gröna blad. Många flitiga händer kommer då, 
gör kransar och klär stången. Grönemads Brygg-
förening, som arrangerar, uppskattar om du bidrar 
med vinster till de omåttligt populära lotterierna. 
Du kan glädja Birgitta Söderholm genom att ringa 
0702 - 84 30 31.



Det blir ingen poängpromenad som tidigare den första söndagen i juli med start på Sandbacken på 
grund av på senare år visat litet intresse. I stället utlovar Margareta och Bengt lättgången väg och kluriga 
frågor på Grönemadsdagen den 18 juli.
 

Årsmötet i Samhällsföreningen hålls i Everts Sjöbod söndagen den 12 juli kl 09 00.  
Vi bjuder på kaffe och kaka och intressanta nyheter.

Folkfesten – GRÖNEMADSDAGEN blir lördagen den 18 juli mellan kl 11 och 16. I år är det tolfte 
gången vi ordnar den populära Grönemadsdagen nere vid stranden, en blandning av aktiviteter, tävlingar, 
marknad, matnyttigt och underhållning.

Som vanligt väntar en mängd aktiviteter för både ung och gammal nere vid stranden: poängpromenad, 
de mycket populära löptävlingarna för både ung och ”gammal”. Särskilt roas de små av krabb-racena, 
fiskdammen och vårt pysselbord, och de lite äldre unga av beachvolleyturneringen på stranden. Och 
mycket mer. Som vanligt blir det lotterier (skänk gärna vinster till Annika Rörkvist, tel.0706-438790), lop-
pis (lämna in bidrag på platsen från kl 10), servering av grillad korv, hamburgare och ostron(!), dricka, 
våfflor och kaffe / te med hembakt bröd.
Det blir en grön Grönemadsdag i år – RAMBO har lovat att ta hand om all återvinning.

Även i år satsar vi på lokalproducerat i form av ett litet marknadstorg. Vi räknar med sälja varor från Gre-
by Mejeri, Krossekärrs tunnbröd, räkor från trålaren Palermo vid Kullgrenbryggan m.fl. Dessutom visar 
Solhems krukmakeri samt flera konstnärer upp sina produkter. 

Som förra året förläggs målet för Dry Rock 
Race 2020 till Grönemadsdagen. Med start 
i Havstensund springer man 13 km i vacker 
terräng på klippor, stigar och grusvägar, blan-
dat med korta simsträckor längs kusten ner 
till Grönemad, ett fint swim-run-event. Man 
delar upp sig i grupper utifrån den fart man 
vill hålla. Samling kl 11.00 vid ”cirkusängen” i 
Grönemad för vidare färd till starten. Start kl 
12.00 och målgång ca 13.20 – 14.30 genom 
marknadsområdet vid Kullgrenbryggan. Inga 
kostnader för att deltaga. Vidare info: 
www.facebook.com/events/228130671563632/ 

 



Också i år bjuder Skärgårdsidyllen Kayak & 
Outdoor in till Grönemads Öppna Paddel-
mästerskap under  Grönemadsdagen. Det är 
en paddeltävling för alla som vill och kan med 
egen kajak eller SUP (paddelbräda) med ge-
mensam start vid Kullgrenbryggan paddla ut 
för att runda Vadskär. När alla har nått målet 
vid Kullgren igen, blir det prisutdelning på sce-
nen.
Anmälan sker till www.skargardsidyllen.se 
Redan nu har man många anmälningar. 
Kan bli spännande!

Som vanligt talangunderhållning där kl 15. Du som vill uppträda, kan anmäla dig under dagen till vår 
eminente konferencier, Lasse Lindberg, som också roar oss hela dagen med sång och spel. 

Givetvis kan du köpa boken ”Vårt Grönemad genom tiderna”, vår egen Grönemadsvimpel, olika Grö-
nemadsartiklar såsom luvtröjor och mössor denna dag vid info-disken.    
 
Kolla våra anslag om program med aktuella tider och platser 
– samt på www.gronemad.se  Bra väder siktar vi på! 

#   AKTUELLT OM VÅRA FÖRETAG I GRÖNEMAD

Everts Sjöbod är ett litet familjeföretag, där aktiviteterna drivs av bröderna Lars och Per Karlsson, 
medan boendet sköts av Pers dotter Hanna. De har öppet året om. Hyr ut två stycken strandhus, båda 
med en privat brygga, terrass en trappa upp, samt fullt utrustat kök. Varje hus har tre rum, alla med 
egen dusch och toalett. Du kan hyra antingen ett helt hus med plats för upp till 8 personer, eller så kan 
man hyra enskilda rum. De har även vedeldad tunna att hyra.
De tar emot grupper som vill äta skaldjurstallrikar i deras gamla sjöbod med grann utsikt över skärgår-
den. Har ostronprovningar året om, och jobbar hela tiden med naturen i åtanke. Använder sig bara av 
lokala råvaror.
Med Tena, en 10 meters träbåt som rymmer 12 personer, kör man krabb- och makrillfiske maj – sep-
tember och hummersafari från 21 september i år. Bokningar kan ske på: +46 (0)730-542185 eller 
bnb@evertssjobod.se. 

Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor, som drivs av Ingela & Marcus, erbjuder sedan 2011 uthyrning, 
kurser och guidade turer för kajak och Stand Up Paddelboard. De har även filialer på Rossö och på 
Ekenäs, Sydkoster. För info www.skargardsidyllen.se
De ordnar också i år förra sommarens stora succé, Sommaryoga, nu kallad Ocean Yoga. Drop-in 
yoga blir det tis- och torsdagar kl. 8.30 – 9.30 vid Kullgrens Brygga från veckan efter midsommar fram 
till mitten av augusti. Dessutom erbjuder Skärgårdsidyllen SUPYoga på ons- och fredagar kl. 8.15 – 
9.30. www.facebook.com/OceanYogaSweden/events 
Om Skärgårdsidyllen får tag på en instruktör, kommer de också i år att ordna sommarsimskola i Grö-
nemad. Har du något tips på simskolelärare – hör av dig! www.kustsimmarna.se 

 



Grönemads Samhällsförening  
Vi är en ideell förening som har till uppgift att arbeta för Grönemads bästa, skapa god samhällsanda och 
ökad trivsel. Vårt verksamhetsområde sträcker sig längs Grönemadsvägen med anslutningsvägar från 
Gata ner till havet, men även Källareholmen ingår.
Kontakt
Ordf:       Peter Törnros 0709-326502 
Sekr:      Jörgen Wickström            0709-565195
Kassör:  Kjell Olsson            0707-397531
www.gronemad.se –  en helt ny hemsida!

Följande övriga föreningar finns inom området:
Grönemads Samfällighetsförening som ansvarar
för fårhagen, stränderna på sidorna av Kullgrens-
bryggan samt Lambs väg och Kullgrensvägen.
Ordf:      Jörgen Wickström 070-9565195
Sekr:      Kari Bryhni 0047-95994156
Kassör:  Kenth Ekstrand 0730-350119

Grönemads Bryggförening med Kullgrens-
bryggan och området på båda sidor.
Ordf:      Torgny Bogärde 0708-165178
Sekr:      Bo Stjernqvist          0739-500665 
Kassör:  Stein Jergill           0739-811646

Grönemads Hamnförening – hamnen med 
pontonbryggor och tillhörande sjöbodar.
Ordf:      Kenth Ekstrand 0730-350119
Sekr:      Tommy Westerberg 0707-298045
Kassör:  Arne Tjernberg   0703-711545
www.ghf.se

Månekullens Väg- och vattenförening
Ordf:       Ann-Christine Rahm 0708-244210
Sekr:       Anette Ulmestrand          0732-296497
Kassör:   Niklas Lindström          0705-543469 

Yttre Kuseröds Vägförening
Ordf:      Martin Asztely           0738-090504
Sekr:     Per Steffensen           0703-234957  
Kassör: Gunilla Bengtsdotter 0702-836238 

Inre Kuseröds Samfällighetsförening
Ordf:       Johan Åkesson 0703-433436
Sekr:/kassör: Lars Berggren 0729-775336 
 
Linds Samfällighetsförening 
Ordf:      Mats Nilsson 0734-461415
Sekr:     Anna Rönnborg            0704-335272        
Kassör: Sverker Moberg            0705-390178

Karis Väg- och Vattenförening
Ordf:     Kjell Olsson 0707-397531
Sekr.    Stefan Sjödin            0705-934921
Kassör: Mats Hugosson            0704-694024

Snart är det dags att hissa vår gröna Grönemadsvimpel nere vid stranden igen.
Nu väntar vi bara på en fin vår och en skön sommar utan hot från pandemier.       
Hoppas du får uppleva det i Grönemad – vår plats på jorden.

Om du uppskattar vad vi gör för Dig och Grönemad, är du   
välkommen som medlem i år också. Det kostar så lite!
Vi önskar alla grönemadsbor välkomna till vår samhällsförening.    
   

Bild: Skärgårdsidyllen


