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Husk Egebjergklubbens fastelavnsfest - og tak til Kirsten Seeberg for stemningsmaleriet 



Så skal der gang i Fælleshaven igen. 
Opstart i Fælleshaven Nordbuen 1, 23/2 kl. 10:30 i 
fælleshuset.
Selv om det ikke lige ligner havevejr, når vi 

kigger ud, så skal vi alligevel så småt til at 

starte sæson 2 op i Fælleshaven. Og vi vil 

meget gerne invitere nye til at komme og 

være med.

Allerede sket rigtig meget 

Der er sket rigtig meget i vores første 

sæson på trods af, at vi kom lidt sent i 

gang og blev ramt af en fantastisk (tør) 

sommer. Vi fik dyrket 12 gode bede á 20 

meter med en masse dejlige afgrøder, 

hvoraf der stadig kan høstes fra nogle af 

bedene. Vi har fået lagt vand ind og købt 

en masse siveslanger, så vi kan vande på 

en let måde, samtidig med at vi undgår 

vandspild. 

Der er borde og bænke, så vi kan sidde 

og hygge. Vi er ved at bygge et stort 

drivhus. Vi har fået sat en masse bærbuske 

langs hegnet. Ud over alle grøntsags-

bedene er vi også ved at etablere en 

skovhave og muligvis kommer der et par 

bistader til.

Vi er p.t. ca. 14 husstande i foreningen, og 

der er plads til mindst dobbelt så mange. 

Til vores opstartsmøde i fælleshuset vil 

der være et oplæg fra vores konsulent ud 

i det økolog-iske havebrug Erik Fryden-

lund. Erik vil følge os hele året igennem og 

rådgive os om, hvordan vi bedst dyrker 

jorden og passer vores afgrøder. 

Det vil med tiden være en proces, hvor 

der ikke skal graves i jorden, undtagen ved 

høst. Dette forår vil være en undtagelse, 

hvor vi tager en kraftig fræser i brug til at 

etablere de resterende bede, og samtidig 

får det kogødning, vi har liggende, ned i 

alle bedene. Stort set hele området skal 

dækkes af bede med gange imellem, 

undtagen der hvor skovhaven, drivhuset 

og vores hyggeplads(er) er.

Der er blevet købt grøntsags- og 

blomsterfrø ind, så alle bede kan blive 

sået og plantet til. En del vil blive startet i 

drivhuset, så vi fx selv laver kål og salat 

planter til udplantning. Efterhånden som 

det bliver varmere, bliver pladsen i 

drivhuset overtaget af tomater, chili, 

agurker og auberginer. 

Det er meningen, at vi alle dyrker haven i 

fællesskab, på den måde at hver husstand 

får ansvaret for nogle bede sammen med 

et par andre, og at vi så alle høster fra alle 

bede, når de er klar. 

Legende og eksperimenterende

Der er også en del interesse i at se, om vi 

kan få gang i fx asiatiske urter, så der er 

også blevet købt en del mere eksotiske 

frø ind. I det hele taget vil vi også gerne 

prøve at eksperimentere så meget som 

tiden tillader. Meget af det, vi kalder 

ukrudt, og som gror i haven, er jo i 

virkeligheden noget, som kan udnyttes på 

den ene eller den anden måde.

Derudover vil vi 

også så småt 

starte en skov-

have op. Der er 

allerede blevet 

indkøbt og sat 

en mængde 

frugttræer. De 

står med så til-

pas stor afstand, 

at der bliver 

plads til, at 

(frugt)buske og fx flerårige urter kan gro i 

mellem og under træerne. Dette bliver 

meget vores ”legende” del, og et sted 

hvor flerårige afgrøder, som rabarber, 

jordbær og måske jordskokker vil passe 

godt ind.

Kom og vær med

Fælleshaven vil jo i høj grad blive præget 

af de medlemmer, der er, og alle kan sætte 

deres præg, ung som gammel, fra alle dele 

af Egebjerg og omegn, erfarne og helt nye 

grøntsagsdyrkere og gerne med erfaring 

fra andre himmelstrøg også. Vi skal blot 

huske, at det er et arbejdsfællesskab, og at 

området dyrkes økologisk og bære-

dygtigt. 

Det koster 250 gode danske kroner at 

blive medlem og et årligt kontingent på 

350 lige så gode kroner. Vi kan kontaktes 

på facebook ”Fælleshaven Nordbuen 1”. 

Og alle er velkomne til opstartsmødet 

den 23/2 kl. 10:30 i Fælleshuset 

(Agernhaven 8) – gå dog gerne ind på 

facebook og meld jer til.

Vi glæder os til at se jer.

Fælleshaven Nordbuen 1



Jeg hedder Daniel Sejer Ravnsgård, jeg er 

34 år gammel og bor på Bøndermosevej 

sammen med min kone, Rikke, og vores to 

børn, Sofus på 5 år og Lea på 2 år.  Vi har 

boet her i Egebjerg i 3 år nu.

Jeg er uddannet civilingeniør og arbejder 

hos COWI A/S som konstruktions-

ingeniør inden for byggeri.

Jeg synes at Egebjergklubben er et rigtig 

godt initiativ, som jeg gerne vil være med 

til at værne om og bidrage til. Vi har selv 

deltaget i flere af klubbens arrangementer 

som Familiespisning og Fastelavn med stor 

glæde. 

Derfor stillede jeg op til bestyrelsen for 

Egebjergklubben ved generalforsamlingen i 

2017, og min kone blev samtidig redaktør 

på Egebjergbladet. 

I 2018 blev der valgt en del nye ansigter 

ind i bestyrelsen, og jeg blev valgt til 

formand. Jeg føler, at vi har fået samlet et 

rigtig godt hold, som udover at fortsætte 

de faste, populære arrangementer også vil 

forsøge at skabe nye aktiviteter for unge 

som gamle i hele Egebjerg.

Jeg vil gerne arbejde for at sprede 

kendskabet til Egebjergklubben og give 

endnu flere lyst til at deltage i vores 

arrangementer     

Daniel Ravnsgård, Egebjergklubben

Må vi præsentere...
Egebjergklub-medlem 
nummer 5

Herunder følger den femte præsentation i rækken af Egebjergklubbens 

bestyrelse. En føljeton, der blev besluttet, da vi sidste år fik en række nye 

ansigter i klubben. Her præsenteres klubbens formand, som overtog 

posten efter blot et år som menigt bestyrelsesmedlem.

Vi har heldigvis fået lys i gadelamperne 

i efteråret, men afleveringen til 

kommunen trækker ud på nogle veje, 

da der endnu findes fejl.

I det sydlige Egebjerg (Pære-

mosekvarteret) er der stadig ”løse” 

master.

Kærvænget og Pilehøjvej er gennem-

gået, og entreprenøren skal i gang med 

at rette fejl og mangler.

Endnu mangler aflevering af Dynds-

agervej, Kastebjergvej, Udbakken 27-

47, Ved Skovlgærdet, Tranemosevej 49-

65, Pileagervej, Ågesdalsvej, Rydtoften, 

Sketteholmen, Lerholmvej og Ege-

bjergvej 60-114.

Se aktuel status på: 

ballerup.dk/vejbelysning

Frank Damgaard, Redakltionen

Status på 
vejbelysning



Der står to erhvervslokaler klar til nye 

lejere på Egebjergvej nr. 72 A og 72 B.

Bygningens ejer er Ilhan Filikci, der selv 

driver pizzaria samme sted.

Det ligger godt

"Det er et fantastisk sted, lige mellem 

mange byer - det er synligt, og det er 

kendt, for der kommer allerede mange 

kunder herhen efter pizza" smiler Ilhan, 

der de seneste år har oplevet en større 

omsætning i takt med, at der er kommet 

flere unge børnefamilier og nye beboere, 

fx i det nyopførte boligbyggeri, 

Teglvangen, i bykvaretert. 

Egebjergs pizzabar

Bygningen var oprindeligt slagterbutik og 

blev senere grillbar. I 1992 overtog Ilhans 

far, Mustafa, erhversejendommen og 

åbnede familiens "Egebjerg Pizzabar". De 

tilstødende lokaler har i tidens løb været 

brugt til bl.a. massør, frisør, revisorkontor 

og solcenter.  

De gode naboer flyttede sammen 

De seneste lejere var en frisør og en 

kosmetolog - og lokalerne er fuldt ud 

klar til at fungere til det igen. Men det er 

nu ikke brugen, der er afgørende. 

Kosmetologen og frisøren flyttede ud for 

godt et halvt års tid siden, da de efter en 

del år som naboer havde fået et så godt 

samarbejde op at køre, at de besluttede 

at finde sammen i et større fælles 

lokale.  

Datter er klar til butik 

"Min 7-årige datter har allerede set 

potentialet i lokal-

erne, hun har 

planer om, at hun 

kan sælge noget af 

sit legetøj her", 

fortæller Ilhan. 

Selvom han tager 

hatten af for 

datterens iværk-

sættergen, så håber han dog, at der snart 

kommer nogle andre interesserede 

lejere, så der igen kan komme liv i 

bygningen. 

Vil du vide mere?  

Hvis du vil høre mere om udlejnings-

lokalerne, så kontakt Ilhan på 50701538 

eller krebs@hotmail.com, eller kom forbi 

til en sludder. 

Mette Herold Pedersen, Redaktionen

  Erhvervslokaler på Egebjergvej



Plads til to?
Hej alle Egebjerg-mødre og -fædre. Vær med til at 

beholde en alletiders pædagog i vores lokalområde, så 

alle vores unger kan få mange flere år med hende. Giv 

et tip, hvis du kender én, der lejer ud.

Selv har jeg haft den store fornøjelse at aflevere min 

guldklump i hendes selskab rigtig mange morgener. Hun 

er én af de "voksne", der bare vinder børnenes hjerter 

og gør det både trygt og festlig at gå i vuggestue. 

Hun er på barsel lige nu, og her er hvad hun har 

skrevet og hængt op på sin arbejdsplads i Børnehuset 

Valhalla:

"Kære forældre.

Da jeg rigtig gerne vil 

flytte til Egebjerg med 

min lille søn, vil jeg 

høre, om I måske 

kender nogen, som lejer 

ud privat. I så fald må I 

meget gerne ringe eller 

skrive til mig på tlf. 

28905544.

Med venlig hilsen Sarah 

og Hugo."

Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

(Mor til Ingrid og Alfred)

Krea-klub går 
aldrig af mode 
Er det ikke sjovt at tænke på, at for 50 år siden sad en flok kvinder og 

blev enige om at samles til et kreativt fællesskab? Det gør vi stadig - 

samles altså. Her beskrives konceptet fra dengang, hvor andet nummer 

af Egebjergbladet blev udgivet. Konceptet holder endnu, og det gør 

beskrivelsen egentlig også: 

Hej alle Egebjerg-mødre og -fædre. Vær med til at beholde en alletiders 

pædagogmedhjælper i vores lokalområde, så alle vores unger kan få 

mange flere år med hende. Giv et tip, hvis du kender én, der lejer ud.

I samme omgang er vi nødt til at mane en misforståelse i jorden. Ud fra 

en længere tråd på Egebjergs facebookside kunne man få den tanke, at vi 

alle er fra selv samme gruppe for 50 år siden. Det er vi langt fra alle - 

faktisk er der nok flere af os, der er relativt nytilflyttede og har børn i 

institutioner. 

Man må meget gerne komme uanset alder - og uanset hvilken interesse 

man har - og uanset om man bor i "nye" eller "gamle" Egebjerg - og vi 

har OGSÅ et caféhjørne. Så kom frisk alle jer, der drømmer om et 

kreativt fællesskab :)

Næste kreaaften er torsdag d. 7. marts i Egebjerg Fælleshus.

PS: Flere af de gamle Egebjergblade kan læses i Fælleshuset eller på 

www.egebjergklubben.dk     egebjergbladet

Krea-gruppen



Fredag den 25. januar havde hele 

danmarks håndboldherrer spillet sig i VM 

semifinalen mod Frankrig.

Egebjergklubben fik derfor hurtigt stablet 

et storskærmsarrangement på benene og 

havde invitereret til en hyggelig 

håndboldfest i fælleshuset.

Der mødte 

ca. 25 op til 

arrange-

mentet, og 

der var bå-

de børn og 

voksne. 

Kampstart 

var kl. 17.30 

og der blev 

derfor be-

stilt pizzaer i fællesskab.

Kampen gik, som de flest nok ved, lige 

efter planen og Danmark spillede sig 

videre til VM finalen.

Det næste slag skulle stå søndag den 27. 

januar, og selvfølgelig skulle kampen igen 

vises på storskærm i fælleshuset.

Om søndagen mødte der omkring 25 

mennesker op, og der var stor støtte til 

håndboldherrerne på tværs af alle aldre, 

spændende fra 1 til ca. 70 år.

Danskerne mødte Nordmændene i 

finalen, som de havde besejret én gang i 

løbet af turneringen. Endnu en gang var 

det danskerne der trak det længste strå, 

og allerede omkring midten af 2. halvleg, 

stod det klart, at Danmark ville ende 

øverst på sejrsskamlen og dermed taget 

guldet og verdensmesterskabet.  

Rikke Ravnsgård, Redaktionen

GULD-feber i fælleshuset





Fastnettelefonen er en døende race, og flere og flere vælger den helt fra til fordel for en mobiltelefon. Har du stadig en 
fastnettelefon, men er du i tvivl, om du skal beholde den, eller vil du bare gerne blive klogere på, hvilke muligheder der er, 
så læs med herunder.

Fastnet eller mobiltelefoni  del 1

Nedlæg dit gamle fastnet telefon-

nummer - eller?

I disse tider har mange af os et 

mobiltelefonabonnement med meget tale 

eller måske endda ”fri” tale til andre 

mobil- og fastnettelefoner i Danmark.

At have ”fri” tale i abonnementet til 

fastnetnummeret er jo overflødigt, hvis 

”fri” tale er med i mobilabonnementet. 

Og et gammeldags fastnetabonnement 

koster fx hos youSee 164 kr/md og 1,10 

kr. per opkald (uanset længde), så det er 

ikke helt billigt.

Grunde til at beholde det gamle 

fastnetnummer:

• Der er en hel del ældre, der helst ikke 

vil ringe til de ”dyre” mobilnumre.

• Lydkvalitet er bedre på fastnet-

telefonen.

• Opkald fra udlandet til danske mobil-

numre er dyrere end til fastnetnumre.

• Ønsket om at beholde det gamle 

fastnettelefonnummer (dette nummer 

kan ikke flyttes til mobiltelefonen!)

Grunde til ikke at beholde dit 

fastnetnummer:

• Med mobiltelefoner kan alle i familien 

have sit eget nummer, og der er ikke 

noget fællesnummer på adressen, som 

der skal besvares opkald til i 

husstanden. 

• Ingen diskussion om en fælles ”stor” 

telefonregning.

Så hvad skal der ske med det gamle 

fastnettelefonnummer?

IP-telefoni fra bredbåndsudbyderen

Et alternativ til fastnettelefoni er IP-

telefoni, det vil sige ”fastnet”-telefoni over 

internettet. Dette sker ved at den gamle 

fastnettelefon forbindes til den router 

eller ”Homebox”, som din internet-

udbyder har leveret. Fastnetnummeret 

kan flyttes til IP-telefoni, da det er samme 

minuttakster som fastnet. 

Hos fx youSee koster et bredbånds-

telefonabonnement 99 kr/md inkl. ”fri” 

tale. 

Vær opmærksom på at ikke alle 

internetudbydere tilbyder IP-telefoni, men 

det tilbydes af blandt andet YouSee, 

Fullrate, Telia, Telenor og helt sikkert flere 

andre.

Fordelen ved IP-telefoni på denne måde 

er, at bredbåndsudbyderen har sørget for, 

at fastnettalen får reserveret nok plads i 

internetforbindelsen, så lydkvaliteten er i 

top og lyden ikke hakker eller falder ud. 

Viderestilling til mobil

Et andet alternativ er at viderestille sit 

fastnetnummer til et ”mobilnummer”. For 

nogle år siden havde Telenor et 

”hjemmetelefon”-abonnement, hvor man 

fik et SIM-kort med tilhørende 

telefonboks, hvor man kunne tilslutte sine 

fastnettelefoner. Viderestilling fra fastnet-

nummer til mobilnummeret er inkluderet 

i abonnementet 

og koster 99 kr/

md.

Så vidt vides, 

findes dette 

abonnement 

ikke længere til 

nye kunder hos 

Telenor.

Hermed afsluttes første del af artiklen om 

telefoni. I anden del af artiklen kan der 

blandt andet læses om fordele og ulemper 

ved IP-telefoni. Læs med i næste nummer 

af Egebjergbladet.

Frank Damgaard, Redaktionen



Hyrd jer til bedre samarbejde 
på Grantoftegaard

Får728 er en helt unik form for 

teambuilding, der sætter store krav til 

jeres kommunikation og samarbejde, når I 

skal hyrde 50 får gennem en række 

udfordrende opgaver. 

Sjov og effektiv teambuilding 

Ledelseskonsulent Lena Munk står bag 

den effektive og unikke teambuilding i 

samarbejde med Grantoftegaard: 

”Fårehyrdning er et sjovt og effektivt 

læringsværktøj, der giver et fantastisk 

udgangspunkt for at undersøge og 

diskutere vores samarbejde og drage 

paralleller tilbage til arbejdspladsen," 

forklarer Lena Munk.

Lena Munk er selv bosat i Egebjerg og har 

haft mere end 100 ledergrupper og andre 

teams ude at styrke deres samarbejde på 

Grantoftegaard. Heriblandt flere lokale 

Ballerup virksomheder. 

Får er helt uforudsigelige

Ideen til at udvikle konceptet Får728® 

stammer fra Lena Munks egen erfaring 

med at hyrde får, når hun besøger familien 

på Færøerne. Konceptet har fået sit navn 

fra et bestemt får i den 

første flok teambuilding-får 

fra Grantoftegaard med 

øremærket nummer 10728. 

"Netop dette fårs 

uforudsigelighed fremhævede 

ideen bag konceptet ved at 

tvinge ”fårehyrderne” til at 

reagere hurtigt og arbejde 

sammen som et team for at 

løse de mange forskellige 

opgaver med fårene," fortæller Lena Munk 

og fortsætter ”at reagere på forandringer 

er en kendt udfordring for alle 

virksomheder, og det kan være svært at 

iscenesætte i et kursuslokale. Når vi 

hyrder får, træner vi i den grad evnen til at 

reagere på forandring”.

Udbytte af en Får728 teamdag

Opgaverne med de livlige får på folden 

bliver sat sammen, så de møder det 

enkelte teams behov og kombineres med 

refleksion og konkrete aftaler om, hvad 

teamet kan gå hjem og gøre anderledes 

tilbage på arbejdspladsen. Derudover giver 

Får728:

• Et fælles billede af hvad I gør, når I 

præsterer bedst

• Styrket teamfølelse og engagement

• Øget indbyrdes forståelse for 

hinanden.

Se mere på www.lenamunkconsult.com 

eller ring til Lena Munk på 60 82 08 62

Kun 10 min. fra Egebjerg oser Pederstrup Landsby af landlig idyl. Måske har 

du købt grøntsager i gårdbutikken på Grantoftegaard eller besøgt 

landsbyen med dine børn? Nu kan du også tage dine kollegaer med ”ud på 

landet” og hyrde får, som en både sjov og lærerig teambuilding.



Sæt kryds 
i kalenderen for 

Grundejerforeningen Aagesdal

holder ordinær Generalforsamling

Mandag den 25. marts 2019 kl. 19.30

i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup

Der vil være en bid mad efter generalforsamlingen

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Fastelavn 
HUSK at få købt billetter til fastelavnsfest 

med dine naboer i Fælleshuset søndag 

den 3. marts kl. 14-17. 

Køb din billet i Egebjerggrillen (husk 

kontanter) eller reserver den via 

tilmelding@egebjergklubben. dk.

Egebjerg-Klubben &

Fælleshuset 
Holder generalforsamling torsdag den 

14. marts 2019 kl. 19:30

i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8.

Der vil være en kop kaffe eller et glas vin/øl og lidt let 

tilbehør. 

Egebjergklubben er først på dagsordenen, hvorefter 

Fælleshusets generalforsamling bliver holdt.

Se januarnummeret af egebjergbladet for dagsorden.

NYT HJEM SØGES TIL VORES 
SKØNNE FAMILIEKAT - 

YELLOW

Da vi har sat vores hus til salg og flytter, søger 

vi et nyt hjem til vores dejlige kat.

Yellow er en 7 år gammel velopdragen og 

kælen familiekat, som er vant til at gå ud og ind 

året rundt.

Hvis I har lyst til at møde Yellow, så kontakt 

Charlotte på 30 79 61 98.

Hilsen Charlotte



Egebjergklubben
Formand: Daniel Ravnsgård;                 
bestyrelsen@egebjergklubben.dk
www.egebjergklubben.dk

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Egebjerg Bridgeklub
Formand: Dan Bartholdy;
bibidan@webspeed.dk

Egebjerg og Omegns 
Ølbrygger & Vinmagerlav
Oldermand: Leif Poll;
l.poll@mail.dk

Egebjerg Sportsklub
Formand: Thomas Sørensen
formanden@egebjergsportsklub.dk

Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk

Tag del i Egebjergklubben

VIL DU LEJE EGEBJERG 
FÆLLESHUS?
Reserver  Fælleshuset  torsdage  kl. 
2021,  når  der  er  torsdagstræf. 
Hvis torsdagstræf er lukket, kan du 
se mere på
www.egebjergfaelleshus.dk  under 
”Regler for leje”.

PRISER FOR LEJE AF 
FÆLLESHUSET:
Én hverdag kr.    800
Fredag kr. 1.350
Lørdag kr. 1.975
Søndag/helligdag kr. 1.975
Fredag og lørdag kr. 2.800
Lørdag og søndag kr. 3.200
Fre., lør. og søndag kr. 4.000

DET SKAL DU VIDE:
 Brug kontant eller mobilepay
 Husk 150 kr. til reservationsgebyr.
 Der udlejes ikke til ungdomsfester.

 Der er trådløst internet (WiFi) i 

Fælleshuset. Adgangskode 

udleveres i baren eller af den 

tilsynsførende.

Egebjergbladet 
Har du en historie til 
Egebjergbladet? Egebjergbladet er "fra alle 

os til alle os" - vi bringer små og store historier 

med interesse for alle, der bor i én af de ti 

grundejerforeninger i Det Gamle Egebjerg. Har du 

en historie, en idé eller en artikel, så send det til 

bladet@egebjergklubben.dk.
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Foreninger  

EGEBJERG FÆLLESHUS
Agernhaven 8, 2750 Ballerup
www.egebjergfaelleshus.dk 
post@egebjergfaelleshus.dk 

Når du modtager Egebjergbladet, er du automatisk en del 
af Egebjergklubben  kom og brug den :)

DEADLIN
E

for n
æste

 nummer

mandag 
4. m

art
s 2

019

TORSDAGSTRÆF 

19.30- ca. 22.00

Hver torsdag er der åbent i Fælleshuset - kom forbi og få 

en snak med dine naboer over en øl eller en kop kaffe. 



Til kalenderen
Februar

Torsdag d.  21/2 fra 19.30 TorsdagsTræf  - bare mød op

Torsdag d.  28/2 fra 17.30 Familiespisning og

                19.30 TorsdagsTræf

Marts

Søndag  d.   3/3 fra 14.00 Fastelavn i fælleshuset 

- husk billetter senest 21. feb!

Mandag d.   4/3 deadline blad - udkommer 2324/3

Torsdag d.   7/3 fra 19.30 TorsdagsTræf og KREA aften

Torsdag d. 14/3 Generalforsamling i Egebjergklubben 

og Egebjerg fælleshus

Torsdag d.  21/3 fra 19.30 TorsdagsTræf  - bare mød op

Mandag d.  25/3 deadline blad - udkommer 1314/4

Torsdag d.  28/3 fra 17.30 Familiespisning og

                19.30 TorsdagsTræf

April

Torsdag d.    4/4 fra 19.30 TorsdagsTræf og KREA aften

Torsdag d.  11/4 fra 19.30 TorsdagsTræf  - bare mød op

28. Februar:
  Vintersuppe med brød og andet tilbehør

Tilmelding senest mandag 25/2 på 
familiespisning@egebjergklubben.dk 

med antal personer og adresse.
Tilmelding først gyldig efter 
forudbetaling på MobilePay 

eller efter aftale. 
Se mere på svar fra tilmelding.

Voksen: 30 kr.
Barn: 10 kr.

Kontant eller Mobilepay


