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SKJEBERG ROTARYKLUBB 
 
Hei alle medlemmer av Skjeberg Rotaryklubb- 
Nå er min Presidentperiode over, og jeg kan vel si 
at det har vært et fint år for klubben.   
 
Vi har hatt et år med gode foredrag og fine 
bedriftsbesøk i tillegg til våre tradisjonelle fester. 
Høydepunktet i dette året, må ha vært vårt 40 års 
jubileum på Tune Prestegård. Dette var et meget 
vellykket arrangement, som jeg tror alle er enig 
med meg i.  For meg er dette i hvert fall et minne 
for livet. 
 
Hvis jeg skal se tilbake på mitt President år, vil 
jeg si at det har bare vært en glede å lede denne 
klubben.  Jeg har faktisk gledet meg til hvert 
møte.  Til min etterfølger Stein og de neste 
Presidenter vil jeg bare si: Glede deg (Dere).  
Denne klubben med så mange positive og 
hjelpsomme personer går denne klubben nesten 
på skinner. 
 
Jeg vil til slutt takke alle Komiteledere for vell 
utført jobb i året som har gått.  Dere har alle gjort 
en god jobb.  Takk skal dere ha! 
 
God sommer alle sammen og takk for at jeg fikk 
gleden av å lede klubben i Rotary-året 
2014/2015. 
 
Takk for meg! 
Tor 
 

 
Nr. 11 Årgang 39 
Juni 2015 
 
Klubbinformasjon: 
Charterdato: 22. mai 1975 
Møtested: Skjeberg Rådhus (Kantina) 
Møtetid: Onsdag kl. 19.00 

Styret: 
President: Tor Lystad 
Visepresident: Stein Juliussen 
Sekretær: Hans Erik Pedersen 
Kasserer: Per Halvorsen 
Past President       Lasse B Lundgaard 
Styremedlem: Morten Pehrsen 

Månedsbrevkomité: 
Per Brevik–Jan W Damsleth-Ole Enger–Jens B 
Grønnerød-Jim Johansen-Rune Larsen- 
Per Inge Magnusen-Thor Otto Trapness 
 
Stoff til månedsbrevet: 
Per Brevik 
Løkenveien 17 
1743 Klavestadhaugen 
913 67 848 
e-post: perbrevik46@gmail.com   
www.skjeberg.rotary.no   
 

Møteprogram: 
Ingen møter uke 27-8-9 og 30 

29.07 Ferieminner. Møte hos Anna og Jens G

  

 

 

 



Referat fra klubbmøte 3. juni 2015. 
Møtested:    Jackon, Gressvik  www.jackon.no/  
Program: Bedriftsbesøk på Jackon 
Gjester:     
Møtt i andre klubber:   
Tilstede:    56.4 %. 
Fødselsdager:  Per Sundby 25/5, Stein Juliussen og Rolf J Strand 4/6 
Referent:    Jan Willy Damsleth 
 
For å gjøre bilturen så trivelig som mulig var det samling på  p-plassen til Damslet-Skilt på Årum. 
Biler og folk satte så kursen mot Gressvik (med fulle biler) og ankom fabrikkanlegget til avtalt tid. 
Der ble vi møtt av to blide herrer Bengt Bøyesen, utviklingssjef og fabrikksjef Roger Mathisen. Etter 
en rask orientering om kveldens program tok vi på oss "kylling-vester" og i to grupper vandret vi inn 
i fabrikken som produserte døgnkontinuerlig. Her gikk vi mellom "monster» maskiner som nesten 
tok pusten fra oss, et imponerende skue. Etter endt omvisning benket vi oss i bedriftens hyggelig 
kantine og fikk servert bagetter og mineralvann. 
 
Bengt Bøyesen orienterte om fabrikkens historie og hvordan man arbeider i dag, både strategisk 
og med nye produkter. Jackon er et heleid norsk industrikonsern med hovedkontor i Fredrikstad. 
Produktet er ekspandert EPS og ekstrudert XPS. Jackon har 14 fabrikker i Europa, hvorav 11 i 
Norden. Det er ca. 700 ansatte og det omsettes for hele 2,1 mrd kroner. Jackon forstod tidlig at 
ensidig produksjon av isolasjonsplater og fiske kasser ikke var liv laga, og startet tidlig med 
produktutvikling og nye markeder. Dermed også nye merkevarer som Jackopor, Jackofoam, 
Thermomur, Ringmur og Våtrom. 
Eventyret startet med at to personer i en garasje produserte og distribuerte isolasjons plater rundt i 
distriktet på moped. Det var i 1956 og gründerne het Jacob Solgaard og Konrad Akselsen. Her kan 
du med litt fantasi kanskje lure ut hvor navnet Jackon kommer fra. Blir svaret "Konjac» så er det 
feil. 
 
Det siste vi besøkte på vår vei var en enorm utstillingshall som Bengt Bøyesen fortalte snart var 
ferdig ombygget til treningssenter for byggmestere. Her kunne opplæring i fullskala av grunnmur, 
baderom mm øves inn til det perfekt. 
Undertegnede som har stor interesse av produktutvikling generelt kan med "hånden på hjertet» 
bare bekrefte at dette er et industrieventyr. All ære til bedriftens gründere, ansatte og ikke minst 
Bengt Bøyesen (Fredrikstad RK forøvrig) for en eventyrlig omvisning og han har helt sikkert en 
finger eller to med i mye av utviklingen i Jackon. 
 
Glemte nesten å skrive at vår president fikk noen ord til faste poster da vi var innom kantina, der 
ble både Stein Juliussen og Rolf Jul Strand behørig beklappet for å ha blitt ett år eldre siden i fjor. 
Det ble også foreslått midler til en "Shelter box» til et katastrofe område, etter litt diskusjon. 
Møteprosenten var litt laber i begynnelsen av omvisningen, men etter vel en time steg den til: 55,8     
      
      



Referat fra klubbmøte 10. juni 2015. 
Møtested:    Skjeberg Rådhus. 
Program: Stikkekasting 
Gjester:    Anne Mari Kjuus 
Møtt i andre klubber:  Rolf Jul Strand Canada 
Tilstede:    87.2 %. 
Fødselsdager:   Bjørn Strand 8/5 
Referent:    Ole Enger 
 

Presidenten ønsket velkommen til møtet og presenterer en innbydelse fra Stordahl 
kultursenter fra 13. - 14.7. Det er en hyllest til Erling Stordal: "Fra mørke til lys.» 

Han minner om at Komiteformennene må leverer protokoller til neste møte. 

Per Brevik informerer om ny nettside med ny layout. Gikk gjennom hjemmesiden. 

Jan Willy fikk ordet og informerte om "ut i det blå» som skal foregå den 24.6  

Deretter åpnet sistnevnte årets nest høyeste høydepunkt med kasting på stikka. 
Overdommer Øystein Brodahl med stikkedommer Jørgen Winsvold så til at alt gikk 
pyntelig for seg under kastingen. Det var kun antydning til et lite håndgemeng på 
gruppe 1, som kranglet om hvilken mynt som lå nærmest pinnen. - Ingen underslag 
ble observert. 

Det ble delt opp i fem lag. Hvert lag hadde 5 – 6 deltakere. Hver spiller fikk utdelt 6 
femøringer. Det var satt opp en skrutrekker på 4,5 fied (skritt). Bibelsk betegnelse for 
skritt (Øystein Brodal). Det gjaldt så å kaste mynten så nær stikka som mulig. Den 
som vant runden skulle velge kron eller mynt og kaste alle myntene opp. De myntene 
som landet med valgt side opp ble beholdt av vinneren. Deretter var det neste manns 
tur til å kaste de resterende myntene opp etter å ha valgt kron eller mynt. Og så 
videre. – Deretter var det ny runde med kasting. Til slutt satt man igjen med en vinner 
fra hvert lag. Det ble avsluttet med en finale. 

Følgende kom til finalen: Per Brevik, Kåre Vastveit, Ole Christian Laengen, Per 
Sundby og Steinar Kjuus. 

Steinar Kjuus, Prof. Emeritus ved Handelshøyskolen ble årets vinner, Kåre Vastveit 
nr. to og Ole Christian Laengen nr. tre. Etter spørsmål fra referenten var ikke 

stikkekasting noe eget fag ved 
Handelshøyskolen. Dette til 
underretning. 

Det var en fantastisk kveld, den 
første varme kvelden med sol på 
lenge, det var is med kjeks til 
kaffen og høy stemning blant 
Rotaryfolket. 

Takk for en hyggelig kveld. 



Referat fra klubbmøte 17. juni 2015. 
Møtested:    Stordalveien 86 (Hos Anna og Jens G) 
Program: RYLA-v/ Martin Unneberg, årsberetning, 

protokolloverrekkelser og presidentskifte 
Gjester:    Martin Unneberg 
Møtt i andre klubber:  Rolf Jul Strand Canada 
Tilstede:    87.2 %. 
Fødselsdager: Øistein Brodal, Ole Kr Laengen og Per 

Chr. Solberg 16/6 
Referent:    Jens B Grønnerød 
 

Pres. leste opp en hilsen fra Borgen Sykehjem, med takk for vellykket tur for pasientene. 
  
Vår Ryla deltager i år Martin Unneberg fikk så ordet. Han er født 
på Unneberg i Skjeberg, like ved Ullerøy kirke. Han har studert 
Juss ved universitetet i Tromsø, og tok Master i fjor høst, og 
arbeider nå som advokatfullmektig hos Ytterbøl i Sarpsborg. 
Han fortalte om minnerike og intensive dager på Fredriksten 
festning, hvor Ryla seminaret ble avholdt. 
Tema var: Inkluderende ledere. Han fortalte om meget dyktige 
foredragsholder med fantastisk formidlerglede, omvisning på 
festningen og avslutning i Kongshallene med 1700 talls mat. 
Sosiale kontakter ble også knyttet.  En meget fornøyd deltager 
som takket klubben for at vi hadde valgt han og sponset kurset. 
  

Så var det tid for årsmelding og protokolloverrekkelser. Sekretær Hans Erik Pedersen leste 
en fyldig årsmelding. Medl. Utvikling og rekruttering. Kai Brandstorp overleverte protokoll til 
Ole Chr. Laengen. Opplæring og kommunikasjon. Jan W. Damsleth overleverte til Per Inge 
Magnusen. Distriktsprogrammer-R.F.  Øistein Brodal overleverte protokollen til seg selv for 
4.gang. Samfunnsengasjement. Jens H. Westberg overleverte til Einar H. Gundersen. 
Fest og kameratskaps komitéen. Morten Pehrsen overleverte til Per Henrik Eriksen. 
  
Presidenten overleverte sponsorpinns til Kai Brandstorp og Lasse Lundgård for rekruttering 
av 2 nye medlemmer, Søren Pyntlund og Hans Kristian Guslund. 
  
President Tor Arne Lystad takket for et begivenhetsrikt år som president og overrakte 
president-kjede til Stein Juliussen, som så fram til et nytt innholdsrikt Rotaryår. 
 



Referat fra klubbmøte 24. juni 2015. 

Møtested:  IF på Grålum 
Program:  "Ut i det blå" 
Gjester:  
Fødselsdager:  Per Andersen 20/6, Brynjulv Kjenstad 23/6 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  59,5 % 
Referent:  Per Inge Magnusen 

 

Turen startet kl.17.00 med buss fra Grålum. Jan Willy ønsket velkommen men ville ikke røpe 

noe om hvor turen skulle ende. Avtroppende og påtroppende president ønsket også 

velkommen. Vi ble for øvrig rikelig «befruktet» på bussturen. 

Bussen satte så i gang nordover og endte i Drøbak, ved ferjeleie ut til Oscarsborg festning. 

Der ble vi tatt imot av guiden, Terje Bråten og fraktet med ferje ut til festningen. 

Guiden viste seg å være både engasjert og kunnskapsrik og besvart en rekke spørsmål fra 

interesserte Rotarianere. 

Vi ble guidet rundt i 2-3 timer med en mengde informasjon om bl.a.: 

Etableringen i 1846-56 samt videre utbygging. 

Siktemidler, Hovedbatteri, torpedobatterier, mineforsvar samt øvrige anlegg i 

Svelvikstrømmen og på Håøya. 

Mye var naturligvis viet senkningen av «Blücher» med oberst Birger Eriksen i spissen. 

Vi ble, når vi skulle hjem, overrasket av et kraftig regnvær som mange ikke var forbredt på. 

Det var derfor mange våte medlemmer i bussen hjem. Her ble vi for øvrig servert frukt og 

sjokolade og stemningen var meget god. 

Turen må sies å være meget vellykket og en stor takk bør rettes til Jan Willy og en meget 

dyktig guide. 

God sommer. 

 

 



 

 Skjeberg Rotaryklubb, årsberetning for Rotaryåret 2014 – 15  

Klubbens styre:  

President: Tor Lystad Visepresident: Stein Juliussen 

Sekretær: Hans Erik Pedersen Kasserer: Per 

Halvorsen Styremedlem: Morten Pehrsen Past 

president: Lasse Lundgaard  

Komitéene har vært ledet av følgende:  

Medlemsutvikling og rekruttering: Kai Ø. Brandstorp 

Distriktsprogrammer og RF: Øistein Brodal Opplæring og 

kommunikasjon: Jan Willy Damsleth Samfunnsengasjement: Jens 

Henrik Westberg Kamerat-/fest og klubbarrangement: Morten 

Pehrsen Revisor er Steinar Kjuus og IT-ansvarlig er Per Brevik.  

Styremøter:  

Det er avholdt 5 styremøter i løpet av året. Utover det har presidenten rådført seg med 

medlemmene ved behov.  

Medlemsutvikling:  

Det har vært et fint år med to nye medlemmer, Hans Kristian Guslund og Søren Pyntlund. Begge drar 

gjennomsnittsalderen i klubben ned og styrker oss kraftig på revisorområdet. To av medlemsmøtene har 

vært arrangert av Komiteen for Medlemsutvikling og rekruttering. Det ene hadde hovedvekt på innholdet i 

rotarymedlemskapet og fadderrollen, mens det andre hadde et klart rekrutteringsformål hvor potensielle 

medlemmer var innbudt for å bli orientert om Rotary generelt og Skjeberg Rotaryklubb spesielt. Antall 

medlemmer er nå 41, pluss to æresmedlemmer.  

Medlemsmøter:  

Det er (og vil bli) avholdt til sammen 45 medlemsmøter inkl. tre festaftener, peismøter og «Ut i det blå tur». 

Frammøtet vil i snitt ligge på omtrent 70 %. Av medlemsmøtene har hele 20 vært interne møter eller møter 

hvor vi har benyttet egne foredragsholdere (inkl. to med RYLA-kandidater). Det har vært 16 møter med 

eksterne foredragsholdere. Vi har vært på tre bedriftsbesøk og besøkt Stortinget med omvisning og 

orientering om hvordan det er å være folkevalgt. Det har som vanlig vært stor spredning på innholdet i 

medlemsmøtene: Fra «Kaste på stikka» til foredrag om «Universell utforming». Vi har fått innblikk i lokale 

forhold gjennom foredrag om «Foreldremedvirkning i skolen» på Hafslund skole, om Sarpsborg 

næringsforening, om Deltagruppen i Sarpsborg, om suksessbedriften Park og Anlegg, og vi har blitt orientert 

om den nye årboken fra Borgarsyssel museum. I tillegg kommer bedriftsbesøk på Borregaard og Stamsaas 

fritid. Det har vært interessante foredrag om hva som gjøres for de som ikke har lykkes helt i vårt samfunn: 

-Hvordan man jobber for å forbygge kriminalitet i Sarpsborg, -Hvordan det er å arbeide for å få 

langtidsfengslede tilbake til et normalt samfunnsliv når de slipper ut, -Om fattigdom i Østfold og om noen 

som bidrar med hjelp. Vi har blitt orientert om fire land: Uganda, Myanmar, Skottland og Nigeria. Og som det 

ikke var nok, kunne vi på intercitymøte høre hvordan Camilla Brandstorp og Inger-Johanne Moen hadde reist  



jorden rundt i seilbåt. Av mer generell karakter har det vært foredrag om Landsforeningen for Hjerte og 

lungesyke, om NAF, om Avfall som ressurs, og om Rotary flyklubb. Det siste av bedriftsbesøkene var lagt til 

Jackon i Fredrikstad, og rotaryåret ble avsluttet med en flott «Ut i det blå»-tur til Oscarsborg festning.  

40-årsfeiring  

29. mai feiret klubben 40-årsjubileum på Tune prestegård. Det var et svært vellykket arrangement med stor 

oppslutning fra medlemmene. Gjester var guvernør og representanter fra Tune og Halden RK. Med ledsagere 

var over 70 personer samlet til en minnerik aften. Fra Distrikt 2260 hadde guvernøren med seg 4.000 kr i 

gave. Fra Sarpsborg, Tune og Halden fikk vi  

1.000 kr hver. Av disse har klubben gitt 6.000 kr tilbake til distriktet. Pengene skal brukes til innkjøp av en 

shelterboks til jordskjelvrammede Nepal.  

Paul Harris:  

Under 40-årsfeiringen utdelte klubben en rekke Paul Harris-utmerkelser. Seks av de syv chartermedlemmene 

som fremdeles er medlemmer, fikk sine velfortjente utmerkelser: Ragnar Faale, Roger Johannessen, Brynjulv 

Kjenstad, Per Løkkevik, Jens Henrik Westberg og Jørgen Winsvold. Ekteparet Anna og Jens Bertran 

Grønnerød ble også tildelt hver sin utmerkelse. De ble hedret for sin aktive deltagelse til beste for Rotary og 

ikke minst for deres gjestfrihet. Til tross for mange Paul Harris dette året har klubben fremdeles poeng nok til 

nesten 20 flere utdelinger.  

Samfunnsengasjement:  

Klubben gjennomførte i våres en meget vellykket tur for pasienter fra Borgen Sykehjem: 16 pasienter og 5 

pleiere var med på en flott tur til Strømstad med lunsj og kaffe. Sist i april var vi på plass på Hafslund og 

sørget for at enda mer av den gamle alleen fra Hafslund hovedgård og ned mot vannet ble ryddet.  

Bokmesse og bokfond:  

Under ledelse av messesjefen Per Sundby ble enda en vellykket bokmesse gjennomført i november. Det var 

som vanlig stor oppslutning, både fra klubbens medlemmer og fra et bokhandlende publikum. Igjen fikk vi i 

land et pent overskudd som kan deles ut til gode formål.  

Vi har i dette året gitt 10.000 kr til Ridderdagene på Storedal kultursenter. Ridderdagene arrangeres i 

september og foregår over en helg med aktiviteter tilpasset både funksjonshemmede og funksjonsfriske 

barn og ungdom. Gjennom Matching Grant sammen med Kolbotn Rotaryklubb har vi støttet Marys venners 

skoleprosjekt på Sri Lanka med 10.000 kr.  

RYLA:  

Det var en deltaker fra Skjeberg dette året.  

Vennskapsklubber:  

Det har i år ikke vært besøk til eller fra vår vennskapsklubb, Welshpool Rotaryklubb i Wales.  

Til slutt:  

Skjeberg Rotaryklubb er en klubb som lever i beste velgående med stor aktivitet innad og utad. 

Frammøtet viser at det er klubb som medlemmene trives i.  

16. juni 2015 Tor Lystad Hans Erik Pedersen President Sekretær  



Skjeberg RK med representant til Ungt Entreprenørskap Østfold. 
 
På Hafslund ungdomsskole ble det onsdag 17.juni arrangert Gründercamp for 9. trinn. Hundre 
elever fra A-B-C klassene skulle konkurrere i oppfinnsomhet. 
 
Oppgaven var å lage et produkt, en vare eller tjeneste som skal bidra til positive synliggjøring av 
Sarpsborg i forbindelse med 1000 års jubileet. Gjerne også med en logo, et slagord..! På toppen 
av alt dette skulle elevene presentere ideen for et dommerpanel, der selve presentasjonen også 
var tellende i konkurransen.   
Elevene ble organisert i grupper fra 5 til 7 elever, og etter en kort orientering om oppgaven var det 
kun tre timer til resultatet skulle presenteres. 
Undertegnede som for første gang var med som dommer i en slik setting, ble mer enn betenkt av 
flere årsaker. Ok at man kan karakter-bedømme en god eller dårlig ide og en bra eller dårlig 
presentasjon. Å dømme rettferdig med flere helt ulike momenter var jeg noe skeptisk til. Men etter 
litt diskusjon på lærerværelset valgte dommerpanelet at bedømmelsen skulle skje på «ide og 
fremførelse» og øvrige momenter ble plussfaktorer. 
Arbeidsviljen i gruppene varierte fra «full fres» til intens grubling. Skisser, modeller, kostymer mm 
ble tryllet fram etter prinsippet «vi tar hva vi har». En halvspist bolle med rosiner ble et monument 
av Olav den Hellige. Fantasien var det ingenting å utsette på. Da klokken ble tolv, var det tid for 
gruppene og presentere sine ideer,. 
Vi var tre dommere som satte poeng til hver gruppes ideer. Gruppene imponerte stort med sine 
ideer, men presentasjonen var høyst varierende. Etter litt diskusjon mellom dommerne var vi 
samstemte og kunne utpeke en vinnergruppe og en god andreplassering. I skolens auditorium der 
alle elevene var samlet tok jeg til ordet for at dommerpanelet hadde en særdeles vrien oppgave 
med å skille mellom mange gode ideer. Jeg takket elevene for innsatsen og håpet campen hadde 
gitt inspirasjon til å tenke nytt og bruke fantasien. Førsteprisen tildelte jeg «gruppe 5» som hadde 
en «historisk tunnel» der Sarpsborgs bys historie kunne vises med bilder/film mens man vandret 
gjennom røret/tunellen. Det manglet ikke på fantasi og gründer visjoner på Hafslund ungdomsskole, 
det faktum var alle enige om. Gründercamp var helt sikkert nyttig og spennende for ungdomsskole 
elevene, men også for undertegnede som i mange år har «plasket» i den kreative miljøet noen tiår. 
Fra «Sarpsborg 2016» møtte Ingvild Hasle. 
Fra Ungt Entreprenørskap møtte Sofus Heidenberg og Sille Solberg. 
Fra Skjeberg Rotaryklubb møtte Jan-Willy Damsleth. 
                   

 
 





Skjeberg Rotaryklubb  
Styre og komiteledere for Rotaryåret 2015 – 2016 
 
President:  Stein Juliussen 
Innk. President: Ole Enger  
Sekretær:  Hans Erik Pedersen 
Kasserer:  Rune Larsen  
Styremedlem:  Per Henrik Eriksen  
Past President:  Tor Lystad  
 

Medlemsutvikling og rekruttering: Rekruttering, yrkeskontakter, vedtekter,  

klassifikasjon, håndbok, arkiv. 

 

Ole Kristian Laengen, Jens B Grønnerød, Jim Johansen, Ivar Haug, Øivind Kjølberg, 

Kjell. Ø. Lunde, Per Sundby   

Opplæring og kommunikasjon: Månedsblad, klubbprogrammer, Rotaryskolen, Cico, 

klubbens hjemmeside 

Per Inge Magnusen, Per Andersen, Per Løkkevik, Gunnar Roen, Rolf Jul Strand, Bjørn 

Strand, Thor Ørseng, Per Brevik, Søren Pyntlund 

Samfunnsengasjement: Borgen sykehjem+ div i lokalmiljøet  

Einar Gundersen, Kai Brandstorp, Jan W. Damsleth, Steinar Kjuus, Thor Otto Trapness, 

Jørgen Winsvold  

Fest og kameratskapskomiteen: Rigging og kaffeservering på klubbmøter og ansvarlig  

for øvrige klubb arrangementer  

Per Henrik Eriksen, Per Halvorsen, Brynjulv Kjenstad, Per F. Rismark, Herleik  

Rønningen Per Chr. Solberg, Jens H. Westberg, Hans Kr. Guslund 

Internasjonalt arbeid, RF Internasjonalt arb., Ryla, Gse, Ue, Handycamp, info om 

Rotary, Paul Harris Fellow 

Øistein Brodal, Lasse Lundgaard, Tor Lystad, Morten Pehrsen, Kåre Vastveit, Ragnar  

Faale 

Revisor: Steinar Kjuus  

Bokgeneral: (Hvis boksalg) PER SUNDBY  

Arkiv: Kåre Vastveit - Per Andersen  
 



 
Sistesia 
 
100 % fremmøte i juni 

 
 
 
 
 
 
 

 
Statistikken 

    
 
( 62.8 til distriktet) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

GOD SOMMER! 

Brevik, Per Erik Pedersen, Hans Erik 
Damsleth, Jan Willy Rønningen, Herleik 
Kjuus, Steinar Strand, Rolf Jul 
Laengen, Ole Kr. Trapness, Thor Otto 
Larsen, Rune Vastveit, Kåre 

3/6 10/6 17/6 24/6 Snitt
56,4 65,8 87,2 59,5 67,2 

Juli-Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 
62,6 67,9 78,9 85,9 60,7 71,2 

Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Snitt Snitt/år 
81,4 61,5 71,8 77,5 82,7 67,2 73,7 72.4 


