
  

Oslo Akershus 
Bonde- og Småbrukarlag

Årsmelding 2014



Framside bilde er fra Pulsfestivalen på Eidsvoll vi ser Marius og Jo Arne.

Program årsmøte.
Årsmøte 10. Mars 2015
Kirkestuen v/Sørkedalen kirke. 

Kl. 19:00 - 19:10 Registrering.
Kl. 19:10 - 20:00 Årsmøtesaker.

- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Valg av møteleder og møtereferent.
- Valg av to til å skrive under referat.
- Årsmelding 2014
- Regnskap 2014
- Arbeidsplan og budsjett 2015/2016
- Innkomne forslag.
- Valg. 
- Alle fremmøtte medlemmer som har betalt kontiget, 

får tale og stemmerett. 

Åpent møte om Bynært Jordbruk.
Kl. 20:00 – 20:50  Bynært Jordbruk. 

v/ Daniel Stephanek. Sp. 2. rep. til bystyre i Oslo.

Kl. 20:50 –  21.20 Landbruk - Hva nå ?
v/ John Petter Løvstad ass. Generalsekretær.  NBS.

Kl. 21:20 – 21:50 Urbant Jordbruk - Hva er det?
V/Ann Merete Furuberget Leder i NBS.

Kl. 21:50 - 22:00 Spørsmål fra salen.

Kl. 22:00 – 22:15 Utlodning og hjemreise.



Lederen har ordet.

Nytt år - og nye muligheter?
Ny regjering og nye utfordringer.

OABS  har også i 2014 jobbet for en forbedret landbrukspolitikk. 
Vi i styret har avholdt våre møter hos sekretæren.

Flere av våre medlemmer har i år opplevet tildels store rovdyrangrep, 
leder i laget sitter i Utmarksutvalget i NBS og rovdyrpolitikken vil stå 

på dagsordenen også i fremtiden
Andre viktige saker jordvern, bo og driveplikt. I våre to fylker må vi 

passe på og komme med innspill i slike saker. 
Landbruket og dyrka mark er under press.

Fylkeslaget var representert med 4 delegater på landsmøtet. Vi har god 
dialog med sekretariatet og organisatorisk ledelse i NBS. Vi blir hørt.
Lokalt har vi ikke fått opp så stor aktivitet. Hurdøler makter å skape 
aktivitet. Vi andre må lære og la oss inspirere - vi må bli bedre lokalt.
Medlemstallet ligger stabilt. Jeg utfordrer alle til å verve og på den 

måten styrke vår organisasjon. Det er behov for NBS i vårt land.

Med en blåblå regjering og landbruksminister fra FrP vil vi nok møte 
motstand og utfordringer. 

Derfor er det kanskje på sin plass å utfordre ministeren?
Det må jobbes i lokallagene, på fylkesnivå og sentralt, vi må vise hva 

regjeringen gjør og hvilke konsekvenser det vi gi - Vi vil oftest noe annet -
Leder. Marius R. Andresen



LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2015

LOKALLAG Leder/kontaktperson Adresse Telefon

Asker & Bærum Kontakt mann.             
Trond Buttingsrud
tronbut@online.no

Heggedalsveien 179
1389 Heggedal

66 79 70 57
456 01 756

Eidsvoll Gudbrand Bræk 
fenaknoken@fenaknoken.no

Finnbråtavegen 31
2080 Eidsvoll

952 71 371
63 96 43 72

Romerike Vakant

Hurdal Toril Lundberg
tolundb@hotmail.com

Skruklivegen 158
2090 Hurdal   

959 32 037

Nes & Sørum Arne Huser 
a-huser@online.no 

Ø Hagavei 
2150 Årnes

63 90 31 31 
909 705 33

Sørkedalen  Lillann Berger
lil-e-be@online.no

Sørkedalen  820
0758 Oslo

915 73 702

FYLKESLAGET SINE  HJEMMESIDER
Disse kan dere finne på adresse:      http://www.smabrukarlaget.no       

der velger du fylkeslag “Akershus Oslo“ i nedtreksgardinen. Her prøver vi å legge ut 
meldinger, referater, viktig informasjon, og alle pressemeldinger, åpne brev og 
høringsnotater. Årsmelding, regnskap og budsjett for hvert år blir også lagt ut her, slik at 
medlemmene kan lese det der, eller laste det ned til sin egen pc. Den som ikke har tilgang til 
internett, kan kontakte fylkessekretæren og be om å få årsmelding med regnskap og budsjett 
tilsendt i posten.  Her vil man også finne informasjon om og fra lokalaga som vil ha ut 
innformasjon. Så har du noe du vil vi skal publisere så sender du det som epost til 
fylkessekretærens e-post adresse. sveinke@getmail.no .  Dere finner oss også på facebook
https://www.facebook.com/groups/440323026042733/

Fylkeslagets adresse:  

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag
v/ fylkessekretær Svein Kåre Eggebø Spektrumveien 3, 0666 OSLO 

Mobil: 909 78 371  E-post: sveinke@getmail.no 

Medlemstall desember 2014 var 214 stk.

mailto:sveinke@getmail.no
http://www.smabrukarlaget.no/
mailto:lil-e-be@online.no
mailto:tolundb@hotmail.com
mailto:tronbut@online.no


STYRET I  OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2013/2014

Leder Marius Andresen Eidsvoll BS

Styremedlem - Nestleder Ketil Melvold Hurdal BS

Styremedlem - Studieleder Jo Arne Ødegård Asker & Bærum BS

Styremedlem - Kasserer Jorunn Sandbraathen Sørkedalen BS

Styremedlem Gudbrand Bræk Eidsvoll BS

1. vara Tore Berger Sørkedalen BS

2. vara Thorolf Holter Hurdal BS

3. vara        Martha Tærud Hurdal BS

Regnskapsfører Grethe Ludvigsen

Revisorer: Valgkomite:
Kjell Burås, Hurdal BS Trond Buttingsrud, leder, Asker & Bærum BS.
Thorolf Holter, Hurdal BS Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS.                      

Marius Andresen, Eidsvoll BS

Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær med unntak av to, et ble holdt i 
Kirkestuen ved Sørkedalen Kirke, før fylkesårsmøte. det andre var på Ebbenes. Det 
har vært avholdt 8 styremøter og styret har behandlet 61 saker i meldingsåret. 
Fylkesleder Marius og sek. har deltatt på representantskaps møter og div. 
telefonmøter. Marius, Jo Arne og sek. deltok på Pulsfestivalen på Eidsvoll med 
campingvogna. Det ble årets Småbrukarmarken, hvor vi hadde småbrukar rebus 
med 5 poster fordelt rundt i sentrum.   Leder og sek deltok på forsikringsamling og 
repskapsmøte i forbindelse med landsmøte til NBS på Stjørdal.  Marius sitter i RMP 
gruppa hos fylkesmannen og i en gruppe for vann og miljø ”Leira prosjektet”. Marius 
er også med i utmarksgruppa til NBS sentralt. Pluss i et nyopprettet prosjekt som 
tar for seg Bynært Jordbruk.  Tore sitter i en gruppe med fylkesmannens 
landbruksavdeling. Jorunn var jurymedlem for Bygdeutviklingsprisen  2014  Oslo 
Akershus. Trond Buttingsrud sitter i styret til Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat. 
Laget har kjøpt inn en campingvogn som skal brukes til å aktivisere fylkeslaget og 
lokallagene, pluss den kan nyttes av medlemmene. Vi har levert uttale til 
jordbruksforhandlingen til forhandlingsutvalget i NBS. Styret har bestemt å bruke 
avisa Bonde- og Småbruker og Internett som informasjonskanal for laget. Du finner 
oss også på Facbook.  

https://www.facebook.com/groups/440323026042733/



AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG FOR 
PERIODEN APRIL 2014-MARS 2015

Årsmøte 8. Mars 2014 
Kirkestuen v/Sørkedalen kirke. 

Kl. 12:00 - 12:10 Registrering                                                                                              
Jo Arne Ødegård, Asker&Bærum BS og OABS
Trond Buttingsrud, Asker&Bærum BS og OABS
Marius Andresen, Eidsvoll BS og OABS
Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS og OABS
Kjell Buraas, Hurdal BS og valgnemda i OABS 
Ketil Melvoll Hurdal BS og OABS
Tore Berger Sørkedalen BS og OABS
Gudbrand Bræk Eidsvoll BS og OABS
Åsmund Langeland. Romerike Landbruksrådgivning.
Svein Kåre Eggebø sek. Sørkedalen og OABS

Kl. 12:10 - 13:10 Årsmøtesaker.
Leder Jo Arne, ønsket oss velkomne og gav ordet til sek. som tok for seg registrering 
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Valg av møteleder og møte referent. Kjell Buraas møteleder sek. referent.
Valg av to til å skrive under referat. Jorunn Sandbraathen og Jo Arne Ødegård.

Årsmelding 2013 v/ Jo Arne. Årsmeldingen ble godkjent med 
retting av noen skrivefeil. 

Regnskap 2013, ved sek.  Regnskapet ble godkjent.

Arbeidsplan og budsjett 2014/2015. Vi hadde ingen arbeidsplan men i diskusjonen 
hadde Marius, Jo Arne, Gudbrand, Kjell, Trond, sek og Jorunn ordet. Vi vil bruke 
campingvogna til å få liv i sovende lag og til utstillinger og stands for å markedsføre 
viktigheten av småbrukeren. Og også til å verve nye medlemmer og støttemedlemmer. En 
nevnt strategi var å få med seg samarbeidene organisasjoner på markeringer og verving. Det 
ble også nevnt at å gi enkelte kontigenter nytt og bedre navn som støttemedlemskap i stedet 
for grunnkontingent. Sjekke om vi kan få støtte til å få laget ett bilde av en gård som kan 
dekke sidene på campingvogna vår Gjerne med reklame, Tine ? Nortura? Pris ca 700,- kr. pr. 
kvadratmeter.Og at årsavgifta på kr. 1120 kr. for campingvogna burde vært tatt med i 
budsjettet. Vider ble det fremmet forslag om inntekter på utleie av vogna til medlemmer. 
Styre må lage regler for dette. 

Innkomne forslag. Der var ingen innkomne forslag.



Valg. 
Valgnemndas innstilling 2014 

Valgnemnda bestod av: Kjell Buraas leder. HBS.
   Jorunn Sandbraathen. SBS.
   Marius Andresen. EBS.

Styret: 
Marius Andresen, leder, EBS, ny, velges for ett år.           Valgt ved akklamasjon.
Jorunn Sandbraaten, SBS, styremedlem, gjenvalg, for to år. Valgt ved akklamasjon
 Jo Arne Ødegård, A&BBS, styremedlem, gjenvalg, for to år. Valgt ved akklamasjon.
Ketil Melvold, HBS, styremedlem, ikke på valg
Gudbrand Bræk, EBS, styremedlem, ikke på valg 

Varamedlemmer: Velges for 1 år.
1. vara Tore Berger, gjenvalg. Valgt. Sørkedalen BS.
2. vara Thorolf Holter, gjenvalg. Valgt. Hurdal BS.
3. vara Martha Tærud, ny, Valgt. Hurdal BS.

Revisorer:  Thorolf Holter, HBS,  ikke på valg.
 Kjell Johan Buraas, HBS, ny, valgt for to år

Ny valgnemnd. Jorunn Sandbraathen for1 år. Sørkedalen BS.
Marius Andresen for 2 år. Eidsvoll BS.
Trond Buttingsrud for 3 år. Asker & Bærum BS.

Valgnemnda velger selv leder.

Alle fremmøtte medlemmer fikk tale og stemmerett. 

Oslo Akershus BS benken under landsmøte NBS Stjørdal 



Åpent møte om Klima. 
Kl. 13:10 – 13:45  Klimasmart Landbruk. 

v/ Rådgiver Åsmund Langeland. 
Romerrike Landbruksrådgivning.

Kl. 13:45 – 14:00 Spørsmål fra salen. Marius, Kjell, Gudbrand, Tore, sek og 
Ketil hadde ordet. Og vi fikk vite at det var snakk om god 
gammeldags småskala agronomi. En flinkere bonde. 

Kl. 14:00 – 14:30 Drivstofforbruk og energieffektivisering på gården 
v/ Rådgiver Åsmund Langeland. 

Kl. 14:30 - 14:45 Spørsmål fra salen. Sek, Ketil, Marius, Jo Arne, Gudbrand 
og Kjell hadde ordet.   

Kl. 14:30 – 15:00 Utlodning og hjemreis. 
Vi fikk inn 1470 kr. på utlodningen. Takk for gaver.
Møte sluttet 15:15

Referat godkjent. 

Jorunn Sandbraathen                                 Jo Arne Ødegård.

               
SmåbrukarMarken på Eidsvoll i sammen med Pulsfestivalen. 

Her ser du Marius og Jo Arne med campingvogna vår. 

“SmåbrukarMarken” i Grunnlovsbygda Eidsvoll.
Det ble testing av vår nye campingvogn under Pulsfestivalen på Eidsvoll. Vi hadde fått 
fin stand plass, like ved bankplassen og sola steikte og gav oss en kjempefin dag. 
Gudbrand delte ut fra fredsvåpenet “fenalåret” og fikk mange besøkende i tale om hvor 
viktig matproduksjonen i landet vårt er.
Vi hadde konkurranse med  NBS - REBUS oppsatt med 5 forskjellige poster rundt i byen 
med diverse spørsmål. Gevinsten var gavekort fra Felleskjøpet som ble vunnet av en dame 
som ville være annonym.

Vi fikk nye medlemmer og traff mange hyggelige folk. Noe vi må bygge videre på til 
neste år. 



Hakloasaken endelig over
Av og om Jo Arne Ødegård

Nå er det endelig kommet til en løsning i denne lange saken som har pågått siden 1998.

På våren 2014 ble det avholdt flere møter hos regjeringsadvokaten hvor Jo Arne Ødegård og 
John Petter Løvstad deltok.

Det ble drøftet om det var mulig å avslutte på en 
annen måte enn å foreta ekspropriasjon av 
husmannsplassen det har vært så mye strid om.

Hvis man skulle gå for ekspropriasjon måtte 
man som kjent kjøre saken på nytt gjennom hele 
rettsprosessen, med ankesaker og 
skjønnsprosess ville det fort ta 5-6 år å 
gjennomføre. Man var videre selvfølgelig 
ikke sikre på at man ville vinne fram denne 
gangen selv om det burde være presedens fra den 
forrige saksgangen.

Det ble på et av møtene foreslått å gi 
økonomisk kompensasjon til Ødegård mot å 
skrinlegge ekspropriasjonssaken. 
Ødegård godtok at man utredet dette nærmere.

Man kom så fram til et forslag hvor Staten og Løvenskiold betaler kompensasjon til Ødegård 
mot at Ødegård frasier seg retten til ekspropriasjon av Hakloa. Staten betaler den største 
andelen pga. saksbehandlingsfeilen som ble begått da fristen på å ekspropriere innen 1 år 
etter overskjønn ikke ble overholdt.

Ødegård godtok dette forslaget og en avtale ble undertegnet av alle tre parter.

Jo Arne Ødegård fikk så utbetalt beløpet på høsten 2014. Han vil ikke si hvor stort beløpet er 
men sier han er førnøyd med størrelsen.

Han sier videre at «det var ikke dette jeg hadde planlagt med denne saken, men da har jeg i 
alle fall fått igjen for å ha slitt med dette så lenge. Jeg er i alle fall  glad for at dette nå er 
over».



Bygdeutviklingsprisen 2014 i Oslo

Siden 2009 har Tori og Jon Bakke samarbeidet med Kirkens Bymisjon om et dagtilbud for 
personer med demens på Skjerven gård. Grønn Omsorg. Vår representant i juryen, Jorunn 
Sandbraathen sier at de var en verdig vinner som viser mulighetene man har som bynære 
bønder. 

Bygdeutviklingsprisen 2014 i Akershus
Lykkelige kuer med glimt i øyet.

Prisvinnerne Anne Birte Olsen og Hans Arild Grøndahl
 
Grøndalen gård mottok årets Bygdeutviklingspris i Akershus for sin fokus på god dyrehelse. 
Gården viser at næringsutvikling med stor lokal verdiskaping og sysselsetting er mulig med 
basis i tradisjonell jordbruksproduksjon. 
De som fikk prisen var Grøndalen gård v/Anne Birte Olsen og Hans Arild Grøndahl
Dette på grunn av bl.a. produktet Nyr som er et syrnet melkeprodukt.



Til høyringa om landbruksmeldingen for Oslo.

Til Bymiljøetaten i Oslo
Oslo kommune
                                                                                                                        Dato, 20.10. 2014

Land  bruksmelding for Oslo - Utkast til byrådssak høring 13/09185-15  

Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag har noen tilleggskommentarer til Landbrukmelding 
for Oslo.

Beiteområder

Vi savner forslag til utnyttelse av Nordmarka og Krokskogen som beiteområder. Her er 
uante muligheter til å utnytte en av Norges beste beiteområder. Mye av dette området ligger i 
Oslo kommune. 

Jordbruksareale

Det er viktig å kartlegge jordbruksarealene i Oslo, Maridalen og Sørkedalen. Det må også 
kartlegges dyrket mark som er igjenplantet med skog eller har grodd igjen. Vi vil anta at 
landbruksarealet i Oslo vil kunne fordobles.

Tilskudd fra landbrukskontoret

Landbrukskontoret må få tilført øremerkede midler til å bevilge til rehabilitering av dyrket 
mark. foreksempel gjennom ”Smil midler”, tilskudd til drenering og til nydyrking. Her må 
Oslo prioriteres.

Konsulentbistand 

Det må gis midler til fagpersoner innen landbruk som kan bistå og veilede grunneierne til å 
dyrke det som gir god inntjening og produkter det er behov for, (kortreist mat).

Skjødselsplan for Sørkedalen

De tiltak som er nevnt ovenfor vil kunne bli en del av skjødselsplan for Sørkedalen. Det må 
legges stor vekt på å heve landbruket i Sørkedalen. Et forslag kan være at Bogstad gård kan 
bli et kompetansesenter for landbruket i Oslo.



Familiestevne til Bjørtomt i Skrukkelia. Hurdal.

I går søndag 17. august tok Arve og jeg turen til småbruket Bjørtomt i Skrukkelia for å  være 
med på Familiestevne som Hurdal Bonde- og Småbrukarlag arrangerte. 
Vi var ute i god tid, og etter å ha parkert bilen tok vi beina fatt den siste strekningen opp til 
småbruket. Litt over en km. Været var fortsatt bra, men da vi kom fram høljet regnet ned.
Det var satt opp parytelt i forskjellige størrelser samt parasoller, så de var godt forberedt. 
Kaffe og vafler med tilbehør varmet godt. Regnet fortsatte uavbrudt til litt over kl. 13.00. da 
ble det ganske brukbart vær som holdt stevne ut. Det ble aktiviteter som annonsert 
Lykkehjul - Natursti -Hesteskokasting - Utlodding.  Ketil tro til med sang og musikk. Vi fikk 
høre om plassens historie fra langt tilbake.  Merete Furuberget, leder I NBS, kom og holdt 
dagens tale. God som alltid.  Det ble servert Rømmegrøt, saft og spekemat. Veldig bra.  Vi 
gikk Natursti, fikk premie og ble skikkelig våte på beina.  Marius var der, men det var 
selvsagt flere vi savnet.  Oppmøte var veldig bra, så det var vellykket. 
Vi koste oss og angrer ikke på turen. 

Jorunn Sandbraathen.



Medlemsfordeler

Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du store rabatter på 
forsikringer i Gjensidige, tilgang til å benytte deg av vår advokatavtale og 

hotellavtale. Som medlem får du også tilsendt medlemsavisa
 Bonde- og Småbruker gratis.

Forsikringsavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har samarbeidsavtale med
Gjensidige bank og forsikring.

Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du store fordeler på 
private og drifts relaterte forsikringer. Du får også tilleggs rabatt ved 

medlemskap i Landbrukets HMS- tjeneste, rabatt på pensjonsforsikring 
for selvstendig næringsdrivende og svært gunstig ulykkesforsikring for 

voksne og barn.Gjennom samarbeidsavtalen kan medlemmer spare opptil 
flere tusen kroner i året!  Ta kontakt med vår forsikrings kontakt  Svein 

Løken om du har spørsmål du lurer på 
 

Advokatavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har en avtale med advokatfirmaet
 Henriksen Bakke- Nielsen ANS.

Kontaktpersonen i HBN er Andreas Møien, telefon  21 00 77 00.
 På internettsidene til NBS kan du lese mere om avtalen..

http://www.smabrukarlaget.no/sfiles/95/5/file/467842_samarbeidsavtale-til-hjemmeside-redigert-av-jbn-12-08-14.pdf
http://advhbn.no/
https://www.gjensidige.no/naringsliv/kundefordeler/organisasjonavtaler/norsk-bonde-og-smabrukarlag
http://www.smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-smabrukarlag/om-oss/bonde-og-smabruker/


Hotellavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått avtale med  P-HOTELS. 
Denne avtalen kan brukes av alle medlemmer.

PRISER FOR 2014
KR. 795,- for overnatting i enkeltrom

KR. 995,- for overnatting i dobbeltrom
Avtalen gjelder for P-Hotels som har destinasjoner i Trondheim, Oslo og Bergen.

Prisen er pr natt, pr rom og inkl. moms og frokost.

Lønn og godtgjøringer:
Fylkessekretær, Svein Kåre Eggebø, blir lønnet med kr. 1200,- pr. mnd og får kr. 3000,- pr. 
mnd. Til godtgjøring for kontorleie og dekking av internettoppkopling og 
printer/kopimaskin. 
Andre godtgjøringer:
For fylkesleder gis en godtgjøringen på kr 5.000. OABS dekker reiseutgifter og km-
godtgjøring etter NBS sin sats for tillitsvalgte på kr 2.50 pr km. Telefonutgifter til leder 
dekkes etter regning. Tillitsvalgte og fylkessekretær får dekket kjøreutgifter etter regning. 
Diettgodtgjøring utbetales ikke. Revisorer får dekket porto. 
Regnskapet blir kjøpt fra Grethe Ludvigsen. 

Revisjonsberetning.

http://www.p-hotels.no/photels/plassering/


Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag budsjett og regnskap 2014 budsjett 2015

Inntekter Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Medlemskontingenter 32000 22882 25000
Tilskudd sekretær 25000 25000 25000
Tilskudd Gjensidige 8500 8959 8500
Annonse støtte 7000 7000 7000
Studieforbundet 1000 0 1500
Møtetilskudd 5000 4150 3500
Nannestad, nedlagt 0 5979
Lotteri Årsmøte 1500 1470 1500
 Campingvogn. 1000
Sum 80000 75440 73000

Kostnader

Aktivitet / Innkjøp champingvogn. 1000 0 500
Annonser 1500 1312 1500
Gaver / blomster 50 0 100
Telefon 1000 0 1000
Porto 150 190 200
Styremøter 350 492 200
OABS Årsmøte 1500 2138 1500
OABS Uravst.møte 500 0  
Bankgebyr 200 0  
Godtgj. Regnskap 5000 5000 5000
Lønn Sekretær 14400 14400 14400
Arb.g.avg. 3000 3434 3500
Kontorleie 36000 36000 36000
Honorar leder 5000 5000 5000
Reisegodtgjørelse 2000 1301 2000
NBS 100 år / U-rep + Hotellovernatting 3000 0 0
Renteinntekter -50 -5 0
Kostnader Campingvogn.  500 2398 1000
Kontorrekv. 900 0 100
Forsikring 0 506 500
Sum kostnader 76000 72166 72000

Resultat 4000 3274 1000

Balanse
Eiendeler: Egenkapital og gjeld:
Bankkonto 9365 16 20749 5917 Annen egenkapital 2027
Bankkonto 9365 16 20757 880 Leverandørgjeld 6613
Andre fordringer 7000 Skyldig forskuddstrekk 840

Skyldig arb.g.avg. 1043
Årets overerskudd 3274

Sum eiendeler 13797 Sum egenkapital og gjeld 13797




