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Lite hjärngympa!

Äp p le m ar k n ad 
i Kivik, då har 
hösten gjort 
si   inträde, det 
får äppleträdet 
på bilden sym-
bolisera. Nu går 
vi med stora steg 
mot svalare  der 
och den härliga 
varma sommaren 
är e   minne 
blo  . Ibland var 
det lite väl varmt, 
det håller säkert många med 
om. Vi får inte glömma, visst var 
det skönt a   bara koppla av i 
sommarvärmen.

Vi går  llbaka  ll vårmånaden 
maj, då hade Distrikt Skåne si   
årliga årsmöte, närmare bestämt 
den 3 maj, i Eslövs medborgarhus. 
Även de  a år fi ck vi fl y  a års-
mötet på grund av pandemin. 
E  er årsmötesförhandlingarna 
var det meteorologen Mats 
Andersson som höll en mycket 
trevlig genomgång om hur 
en meteorolog arbetar. Här 
nämndes olika väderkartor och 
väderlekstyper. 

Distrikt Skåne var repres-
enterad på Seniormässan i 
Malmö den 26-28 april. 

E   antal medlemmar från 

olika avdelningar ställde upp 
under mässdagarna. 

Våren försvann som en raket 
och sommaren gjorde si   
inträde. Semester har vi väl inte, 
men nog känns det så ibland 
under sommarmånaderna. 
I augus   samlades styrelsen 
i Skäralids vandrarhem för 
a   genomför den årliga Kick-
off  träff en. Uppgi  en med 
en kick-off  är a   vi i styrelsen 
ska lära känna varandra lite 
närmare. Laga mat  llsammans 
ha utbildning, planläggning, 
styrelsemöte och framför allt 
bara si  er och pratar med 
vandra. Vädret var kanon, så ska 
det vara.

SKPF-dagen den 15 sept i 
Törringelund blev som vanligt 

mycket lyckad, god mat, fi n 
service och en fantas  sk 
underhållning av Krister och 
Karin. 193 medlemmar hade 
anmält sig.

Distriktsstyrelsen kallade 
alla ordföranden i Skåne  ll 
e   Ordförandemöte den 20 
september. Programmet var 
lite blandat utbildning och 
informa  on.

De  a var en kor  a  ad 
beskrivning om vad som hänt i 
Distrikt Skåne. 

Mer informa  on hi  ar ni på 
vår hemsida. 

Var nu rädda om er, kom  ll 
våra ak  viteter, här fi nner ni 
samhörighet, glädje och trivsel. 
Vi hörs igen i  ll våren 2023

Karl-Erik

Distrikt Skåne



SKPF:s avdelningar i Skåne     Adresser och aktuella möten

På Distriktets hemsida
www.skpfskane.se

och på förbundets hemsida
www.skpf.se

Här hi  ar Du din avdelning där du kan 
få mer info om mötesdagar och övriga 

ak  viteter.

Avd. 25 Kris  anstad
Ordf. Karl-Erik Oredsson
Tel. Bostaden: 0708 96 85 71
Tel. exp. 044/10 02 13
Exp. Stridsvagnsvägen 13 (Krinova)
291 39 Kris  anstad
Exp. öppe   der: Tisdag 10.00 - 12.00
E-post: kris  anstad.avd25@skpf.se 
-----------------------------------------------------
Avd. 46 Ystad
Ordf. Gullbri   Adolfsson
Tel. exp. 070-989 66 68
Repslagarg 14 271 52 Ystad
ystad.avd46@skpf.se
Exp. öppen: onsdagar 9.00- 12.00
(Ej juli)
-----------------------------------------------------
Avd. 52 Nordvästskåne
Ordf. Gull-Bri   Svensson
Tel. hem:  0725 42 52 47
E-post: boulevarden@telia.com
Postadr: Södra Kyrkogatan 4D
265 72 Kvidinge
Bankgironr: 5604-0629
Öppet hus Kallenbergsg. 2
Sista fredagen i månaden 
Info från KPR Ängelhom
Övrig ak  viteter:www.skpfskane.se
-----------------------------------------------------
Avd. 55 Eslöv
Ordf. Bengt Bengtsson
Exp. Medborgarhuset, Söderg. 29
241 30 Eslöv
Exp.  d: 10.00 - 12.00 torsdagar.
Tel. 070 550 55 93 
E-post: 
avd.55mellanskane@telia.com
-----------------------------------------------------
Avd. 59 Trelleborg/Vellinge
Ordf. Brian Törnqvist
070-939 09 14
Kon  nentplan 2
231 42 Trelleborg
Tel & Adress exp: 0709 522 974
Öppet:  sd. 13.00 - 15.00, ej dec  
Vi har sommarkafe´med exp hela 
sommaren
E-post:  trelleborg.avd59@skpf.se
-----------------------------------------------------
Avd 64 Landskrona
Ordf. Gunilla Laudon
Tel ordf. 0708-18 77 39  
Exp: Pilåkersgatan 11
Tel: 0708-18 77 39 
Torsdagar 10.00 - 12.00
Exp. Stängd andra torsdagen i 
månaden (medlemsmöte)
Exp stängd 14 juni - 15 augus  .
E-post: landskrona.avd64@skpf.se
Vårt bankgiro är: 5797-2010

Du som har material  ll ar  klar i 
”Senioren” är välkomna med di   
bidrag  ll: 
Redak  onssekr. adress, se nedan

Skåne Senioren
kommer ut 4 gånger 

om året.
Nästa nummer utkommer:
Nr 1  2023 v. 2 (10 jan) 
Presstopp: 10 december
Avdelningarna: Till tryckeriet:        
Senast den 10 december

Informa  onskommi  én
sammanträde ej bestämt
Redak  onen:
Karl-Erik Oredsson
Ulla-Bri   Ma   sson
Sven Johansson 
Redak  onssekr. 070 884 23 87.    
Orregatan 8, 264 71 Ö. Ljungby
E-post: svenulla1@gmail.com

Ansvarig utgivare:
Karl-Erik Oredsson
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Avd. 79 Hässleholm
Ordf. John Finnberg
Exp. Måndagar: 10.00 - 12.00
Tingshusgatan 2 281 31 Hässleholm
0451/126 10
E-post: hassleholm.avd79@skpf.se
-----------------------------------------------------
Avd 105 Svedala
Ordf. Ronny Carlström
Exp. Åbjörngatan 9
Postadress: SKPF avd 105
Kommunhuset 233 80 Svedala
Tel: 070 66 17 677
e-post   svedala.avd105@skpf.se  
Exp  der Helgfri  sd. 13.00-15.30
-----------------------------------------------------
Avd. 205 Helsingborg
Ordf. Bengt Rosenkvist
Tel: 070 57 58 300
Exp: S. Storgatan 36
252 23 Helsingborg
Mail: rosenkvist.bengt@telia.com
-----------------------------------------------------
Avd. 296 Landskrona
Ordf. Marianne Christensson
Löpareg. 20 C 261 45 Landskrona
Tel: 070 72 30 125
E-post: m.ch@bredband.net

Avd. 5 Helsingborg   
Ordf. Sonny Gullberg
Tel exp. 0768 82 77 64
E-post: helsingborg.avd5@skpf.se
Exp. Kurirgatan 1  252 19 Helsingborg 
Vi har stängt den 29. november  ll den 
31. Januari Stängt den 28. juni  ll den 1. 
september över sommaren viss service 
med telefon öppet måndagar kl 10.00-
12.00 och torsdagar kl 10.00- 12.00 
helgfria dagar
Aktuella möten - Ak  viteter:
Se vidare Distriktets hemsida.
-----------------------------------------------------
Avd. 10 Malmö
Ordf. Ulla-Bri   Ma   sson
Exp. Hantverkarg. 6 B
Tel: 040-12 88 50, 
E-post: malmo.avd10@skpf.se
Exp. Måndagar & onsdagar 
10.00 - 13.00, Sommarstängt juli
-----------------------------------------------------
Avd. 23 Helsingborg
Ordf. Ann-Mari Andersson
0732 011 141
Exp Bergendals villa Bergendalsg. 4
Tel exp. 042/406 12 90 
Exp  d: 2- och 4:e onsdagen i månaden 
kl 13.30 - 15.00
15 januari - 15 maj
15 augus   - 15 november
Bankgiro: 5894-0081
E-post: helsingborg.avd23@skpf.se
-----------------------------------------------------
Avd. 24 Lund
Ordf. Vakant
Exp.  d:  sdagar 10.00 - 12.00
Tel exp. 046/39 77 49
Stängt juli och december.
Nöbbelövs Torg nr 23.
Box 4033 227 21 Lund 
Bankgiro: 335-4024.
E-mail: lund.avd24@skpf.se



Skånedistriktet
Nöbbelövs Torg 23 Lund
Postadress: Karl-Erik Oredsson 
Blåklints  gen 6   296 34 Åhus
Tel: Ordf. 0708-968571
Bankgiro: 5238-2082
E-post: distrikt.skane@skpf.se

Verksamhetsplan 2022
Årsmöte Eslöv 2022: 3 maj
Kick off   2022: 23-24 augus  
Halvårsmöte Eslöv 2022: 11 
oktober
SKPF-dagen Törringelund 
2022: 15 september

AU 2022
12/1, 24/2, 4/4, 9/8, 14/9, 
22/11 kl 10.00

Styrelsemöte 2022
22/3, 5/4, 17/5, 23/8, 20/9, 
6/12 kl 10.00

Aktuella möten och ändringar
hi  ar du på www.skpfskane.se 

eller på  www.skpf.se

Distrikt Skånes styrelse
AU 
Ordf. Karl Erik Oredsson 
V. ordf. Ulla-Bri   Ma   sson
Kassör Eva Borgkvist
Sekr. Gunilla Laudon
 
Styrelsen. Sonny Gullberg
 Ann-Mari Andersson
 Gull-Bri   Svensson
 Petra Stegle
 Eva Broman
 Ingela Lindau

Förbundets adresser
SKPF-pensionärerna
Box 30088 104 25 Stockholm
Tel. 010-222 81 00
Fax. 08-32 69 95
www.skpf.se
Mail: info@skpf.se
Bankgiro: 5388-8384

Exp. & tele  der: 
måndag  ll torsdag: 09.00 - 
15.00 Fredag: 9.00-12.00
Lunch: 12.00 - 13.00
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Till de avdelningar som vill ha kontakt med 
vårt tryckeri som är Ljungbergs i Klippan.

Vår kontaktkvinna heter Siv Linné
Sivs telefon är: 0435-293 13
Mail: siv@ljungbergs.se
Siv hjälper er att få ett pris och övrig information om vad som gäller 
när du vill ha information för din avdelnings inbladning  i Senioren. 
Gäller även annat som t.ex. kuvert och övriga trycksaker till er avd.

I SKPF pensionärerna är vi många medlemmar. 
Vi är Sveriges tredje största pensionärsförbund.
Hos oss är alla pensionärer och för  dspensionärer oavse   yrke 

eller  digare anställning, all  d välkommen a   bli medlem i SKPF

Även maka/make eller sambo är välkommen som medlem 
även om de ännu inte är pensionärer.

Om Du vill bli medlem så gör du så här:
Du ringer avdelningen där du bor (se adress och telefon på sidan 2.)
Eller så går Du in på vår hemsida, under medlem: www.skpfskane.se

eller förbundets hemsida: www.skpf.se 
På hemsidorna fi nns där anmälningsblanke   

där du fyller i dina personuppgi  er, adress och telefon.

Avd 55 träff ades vid Trollsjön den 20/7 för en fi ka I sommarvärmen 
35 grader det var en del som vågade sej ut en trevlig e  ermiddag 
bra underhållning all  d trevligt a   träff a våra medlemmar .

Hälsningar
Siri Nilsson
Avd. 55 Eslöv,Höör,Hörby

Avd 55 
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Avd 25 Kris  anstad
Den 6 september kl 13.00 
samlades e   70-tal glada 
medlemmar på restaurangen 
Clubhouse i Kris  anstad. Någon 
halv  mme innan hade många 
samlats utanför restaurangen 
i det fi na vädret. Vi närmar oss 
hösten. Vädret var underbart, 
temperaturen låg runt 20 grader 
med en svag vind. Den tryckande 
sommarvärmen hade denna dag 
få   ge vika. 

Ordförande Karl-Erik hälsade 
alla medlemmar och vår 
underhållare för e  ermiddagen 
Bengan Svensson hjärtligt 
välkomna. Karl-Erik informerade 
om höstens kommande 
program. Dagens program 
presenterades och däre  er 
inledde Bengan Svensson e  er-
middagen med a   spela och 
sjunga kända låter. Sånghä  en 

var utdelade så alla kunde vara 
med i musikens underbara 
värld. Restaurangpersonalen 
serverade all mat och fi ka vid 
borden. Ingen behövde lämna 
sin si  plats. Bengans underbara 
sång- och musikunderhållning 
varvades med mycket prat och 
skra   vid borden. Det var en 
härlig och god stämning, alla 
trivdes. Birgi  a hade fullt upp 
med a   sälja lo  er, e  erfrågan 
var stor.

Ti  ade man ut genom fönstren 
sken solen från en nästan klarblå 
himmel.

E  ermiddagen avslutades 
med a   Karl-Erik tackade alla 
för en fi n e  ermiddag.  E   stort 
tack  ll Bengan för en fantas  sk 
underhållning och sist men 
inte minst, e   stort tack  ll 
personalen på Clubhouse för bra 
service och god mat.

Vid pennan Karl-Erik Oredsson

Distriktets Kick-off  2022

Distriktsstyrelsen samlades i 
Skäralid den 23-24 augus   för 
a   genomföra den årliga  Kick-
Off  -träff en. Samling kl 09.30 
med fi ka och inkvartering. 
Ordförande hälsade alla hjärtligt 
välkomna  ll Kick-off  år 2022. 
Ordförande Karl-Erik gick 
igenom programmet och Gull-
Bri   tog upp lite riktlinjer vad 
som gällde dessa dagar.

Däre  er var det styrelse-
möte fram  ll lunch. På 
styrelsemötet diskuterades bl.a. 

Verksamhetsplanen för nästa år, 
den ska fasställas på Distriktets 
Halvårsmöte. 

E  er lunchen var det 
utbildning. Gull-Bri   gick 
igenom våra stadgar och 
vårt handlingsprogram. Det 
blev mycket diskussioner om 
hur man ska tolka de olika 
paragraferna. Utbildningen var 
mycket givande.

Klockan går fort och så var 
det dags för fi ka ute i det vackra 
vädret. Vädret var perfekt, 

därför var det många som tog 
 llvara möjligheten a   si  a ute.

Utbildningen fortsa  e  ll 
e  ermiddagens slut.

Då var det dags a   samlas i 
köket under ledning av Gull-Bri   
S för a   laga kvällens mål  d. En 
härlig trerä  ers mål  d lagades 
 ll och avnjöts i trevligt sällskap. 

E  er en trevlig kväll  llsammans 
sade vi god na  .

Dag 2 startade  digt med 
frukost. Förmiddagen ägnade 
vi åt styrelseutbildning med 
ledning av Gull-Bri  .

Kick-off -dagarna gick mot si   
slut. Vi tackade varandra för fi na 
och givande dagar. Speciellt tack 
 ll Gull-Bri   S som ordnat det så 

bra för oss. Gull-Bri   tackades 
med en fi n blomma. 

Karl-Erik och Gunilla
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SKPF-dagen
SKPF-dagen torsdagen den 15 
september i Törringelund.

Kl 12.00 samlades medlemmar 
från Distriktet Skånes av-
delningar för a   fi ra SKPF-
dagen i Törringelund. Nära 200 
medlemmar hade anmält sig  ll 
denna festliga e  ermiddag.

Distriktsordförande Karl-Erik 
Oredsson hälsade alla hjärtligt 
välkomna  ll årets SKPF-dag i 
Törringelund. Arrangörer var 
Karl-Erik Oredsson, Gunilla 
Laudon och Eva Borgkvist.

Krister Wrambjer och Karin var 
e  ermiddagens underhållare.

Krister och Karin drog igång 
direkt med sång och musik. 
Serveringspersonalen serverade 
förrä  en Toast Skagen. Härlig 
stämning var det redan från 
början. 

Krister och Karin spred en 
oerhörd glädje med många 
kända låtar.

Varmrä  en serverades på 
buff é, den bestod av Parmalindad 
fl äskfi lé, smörad rödvinssås 
med fransk pota  skaka och 
semitorkade tomater och 

picklade lökar.
E  er denna enormt goda 

varmrä  , bjöd Krister och Karin 
på välkända danslåtar från 
medlemmarnas ungdomsår. 
Lite trögt på dansbanan från 
början men Gunilla och Karl-Erik 
öppnade upp dansen, snart var 
det många som njöt av dansen 
denna e  ermiddag. 

De som inte dansade bara njöt 
av Kristers och Karins härliga 
musik- och sånguppträdande. 

Dessert med kaff e och 
kladdkaka med vispgrädde och 
jordgubbe serverades, 

Dagen avslutades med 

lo  eridragning.
E   stort tack från Gunilla och 

Karl-Erik  ll alla er som gjort 
denna  SKPF-dag så minnesvärd. 
Även e   stort tack  ll personalen 
på Törringelund 

E   stort tack  ll alla SKPF-
medlemmar som kom  ll denna 
SKPF-dag.

Lycka  ll, var rädda om er .

Gunilla och Karl-Erik

Ordförande sänder e   stort 
tack  ll Eva och Gunilla för allt 
ert arbete som ni lagt ner för a   
få  ll denna SKPF-dag.

Under sommaren som gå   
har avd.64 ha   två välbesökta 
sommar träff ar. Den 18 juli 
träff ades vi i vårt vackra 
Slo  scafé.

40 talet glada pensionärer 
med picknickkorgar träff ades 
för trevlig samvaro. Underhöll 
gjorde Pia Hansson med härlig 
musik.

Nästa träff  var den 10 Augus   
I vår underbara Karlslunds Park.

Vid denna träff  var grillen 
tänd. Vi njöt i det fi na vädret, 
nästan för varmt, det blev  ll a   

si  a i skuggan. E  ersom dessa 
träff ar är så värdefulla kommer 
avd.64 fortsä  a ordna dessa 

även nästa sommar.
Gunilla Laudon

Avd 64 Landskrona-Svalöv



ABSOLUT HOME och NATURUM 
med Team Ystad 

Höstens resa med avd. 46 
team Ystad gick först  ll Åhus 
och besök på Absolut Home. Ut 
och resa en dag då vädervar-
ningar u  ärdats för de delar av 
Skåne vi tänkt besöka kändes 
inte helt lä   när man vaknar un-
der mörkgråa regntyngda moln, 
men en liten skur vid 8-  den 
gjorde a   när vi skulle samlas så 
sken solen.

Kris  anstadsbuss med Tereze 
vid ra  en hämtade upp oss och 
vi begav oss  ll Åhus genom e   
höstlikt landskap, med inslag av 
färgsprakande natur.

På Absolut Home blev vi gui-
dade via historien om hur all  ng 
startade, hur produk  onen går 
 ll från ax  ll snaps och så fi ck vi 

naturligtvis provsmaka en del av 

sorterna. En fantas  sk anlägg-
ning som producerar, buteljerar 
och skickar ut, via båt  ll bl.a. 
Tyskland, så vi kan åka dit och 
köpa hem det.

E  er lunch på Absolut Home 
så tog bussen oss  ll Kris  anstad 
och Naturum. Man kan ju kon-
statera a   det va  en som an-
vänds vid framställningen av Ab-

solut fak  skt ingår i Va  enriket 
och är e   av de bästa va  nen.

Besöket inleddes med en 
mycket intressant guidning  om 
allt vad som erbjuds här, om na-
turen och djuren. Va  enriket är 
Upplevelserikt, Glädjerikt och 
Va  enrikt. Vädret inbjöd inte  ll 
promenaden ute men det fanns 
mycket a     a på inne och en 
del prövade på en tur med Opte-
ryx, e   annorlunda sä   a   upp-
leva naturen. Nu smakade det 
bra med kaff e och kaka.

Nu var det dags a   bege oss 
hemåt och då passerade vi Ab-
soluts anläggning i Nöbbelöv 
där man startar  llverkningen, 
vi räknade många vodkafl askor 
på de nysådda höstvetefälten 
på vägen hem  ll Tomelilla och 
Ystad. 
Gullbri   Adolfsson
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Avd. 10 Malmö

Nu har den e  erlängtade 
SKPF dagen gå   av stapeln. Vi 
var ca 200 personer som deltog i 
Törringelund 2022-09-15.

Vi var e   gla   gäng från 
Malmö som deltog och fi ck 

avnjuta en god middag och 
trevlig underhållning.

Det var god stämning vid 
borden och många goda samtal.

Och hade man su   t länge 
kunde det var skönt a   röra lite 

på sig
Vi vill också rikta e   stort tack 

 ll de som hade arrangerat den 
här dagen.

Vi har börjat hösten i Malmö 
med en rad ak  viteter.

Vi hade 2022-09-14 
e   medlemsmöte där vi 
informerade om vår verksamhet 
och där det blev en del frågor.

Då det har varit en hel del 
bedrägerier mot äldre hade vi 

bjudit in av våra områdespoliser 
som berä  ade om hur man 
kan skydda sig mot bedrägerier 
på e   enkelt och bra sä  . Han 
berä  ade även om projekt i 
Malmö för a   få unga a   sluta 
med kriminella handlingar vilket 
har blivit en lyckad satsning. Vi 

fi ck även en informa  on om hur 
polisen ihop med Malmö stad 
jobbar med bro  sförebyggande 
verksamhet. Det blev en hel del 
frågor som man fi ck svar på.

Vi avslutade med kaff e och en 
macka.

Avd. 46 Ystad



Calles Kryss nr. 4 2022 för våra medlemmar. 
Vinster: 1:a-pris 3 SKPF-lotter  2:a-pris 2 SKPF-lotter 3:e pris 1 SKPF-lott

Sänd in krysset senast den 5 december 2022  till: 

Senioren c/o Sven Johansson Orregatan 8 264 71 Ö. LJUNGBY
Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 4” 2022  Endast ett svar per kuvert.

Avsändare: Namn: .........................................................................

Adress:...............................................................................................

Post nr./Ort:........................................................................................
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Calles kryss nr. 4 2022



Skåne senioren
Blåklinstigen 6

296 34 Åhus

Posttidning

B Porto
Betalt

Sverige

Lösning  ll
Calles kryss
Nr. 3 2022

1:a pris 3 lo  er
Jarl-Erik Karlsson
Kris  anstad

2:a pris 2 lo  er
Birgit Åkesson
Lund

3:dje pris 1 lo  
Lena Paulind Holm
Kris  anstad

Gra   s  ll vinnarna!
Skåneseniorens redak  on

Valberedning Distrikt Skåne
Arbetet i valberedningen är e   
ständigt pågående arbete. Vi 
träff as fortlöpande och stämmer av 
och jobbar framåt mot årsmötet.

Vi har som målsä  ning a   se 
 ll a   det fi nns e   intresse bland 

våra medlemmar a   kunna ta 
e   uppdrag i vår organisa  on, 
framförallt  våga kliva fram och med 
stöd från SKPF distriktet  och känna 
sig trygg i si   uppdrag. Vi har som 
målsä  ning a   i samband med a   
jag blivit vald kunna erbjudas en 
utbildning för mi   uppdrag.

Det är i första hand våra 
avdelningar som tar fram och 
nominerar lämpliga personer för 
olika uppdrag Valberedningens 
uppgi   är sedan a   sammanställa 
och presentera e   förslag  ll vårt 
årsmöte. Man kan hjälpas åt i 

avdelningarna för a   underlä  a 
nomineringsarbetet.

Det skall vara enkelt och fi nnas 
klara riktlinjer hur en nominering 
går  ll.

Vi har e   gemensamt ansvar 
a   värva nya medlemmar  ll vår 
organisa  on  lyckas vi med de  a 
blir det enklare a   nominera då 
det fi nns e   större urval när vi 
nominerar  ll uppdrag inom SKPF.

Vi är idag tre ledamöter i 
valberedningen men skulle gärna 
se a   vi blev några fl er för a   kunna 
täcka in e   större geografi skt 
område där personkännedom är 
vik  g.

O  a är en valberedning ganska 
anonym och få känner  ll vilka som 
ingår i valberedningen.

Vi har påbörjat e   arbete 

med a   vara mer synliga och 
a   avdelningarna och våra 
medlemmar känner  ll vilka vi 
är och hur vi jobbar. Ni får gärna 
kontakta någon av oss om ni har 
frågor ang nomineringar osv.

Vi som idag representerar 
valberedningen i Distrikt Skåne är

Lennart Sandgren 
(sammankallande) 
sandgrenlennart4@gmail.com  
tel: 0709-709328

Lena  Ström (ledamot)                                                                                 
tel: 070-8562170

Barbara Rundqvist (ledamot)                
barbara9037@hotmail.com      
tel: 070-4071280    


