
UPPDRAG
Sund utemiljö

Kemikaliebanta  
för en giftfri vardag





Att vara utomhus är naturligtvis det bästa knepet 
för att undvika den typ av miljögifter som finns 
i inomhusmiljö. Trots det finns det en del saker 
som vi behöver vara uppmärksamma på även i 
utemiljön.

Uppdraget innehåller 3 delar:

• Inventeringsdel

• Frågor om rutiner och materialval att disku-
tera för det vidare arbetet på förskolan

• Råd och bakgrundsinformation

Inventeringen av ert nuläge på förskolan görs 
dels för att ni får underlag för vidare diskussioner 
på förskolan och dels för att vi ska kunna få en 
bild av hur det ser ut på förskolor i kommunen.

Uppdraget tar upp: 

• Solskyddsprodukter

• Sova ute

• Virke för utelek och möbler

• Användning av bildäck

• Fallskydd och konstgräs

• Leksaker i utemiljön

• Saker som inte är leksaker

• Var handlar ni?

Lycka till med uppdraget!

Sund utemiljö





Att diskutera på förskolan
Vilka rutiner eller vilken policy ska ni ha på förskolan när det gäller:
1. Solskydd 

Hur ser utemiljön ut: Finns det tillräckligt med beskuggade ytor på utegården? Vilka rutiner har 
ni när det gäller solskydd? Är det förskolan eller föräldrar som står för solskyddskräm med mera? 
Har barnen bra med kläder på skolan som kan ge solskydd? 

2. Sova ute 
Vad sover barnen på/i utomhus? Används sov eller sittunderlag av skumgummi?  
Vilka material kan ni använda vid nyinköp? 
Vilka rutiner har ni för att tvätta nya sovtextilier innan de används? 

3. Virke för utelek med mera 
Vilken inriktning vill vi ha på förskolan när det gäller val av virke för sandlådor, utemöbler och 
lekställningar? Vem ansarar för underhåll av trämäbler och vilka medel används? 

4. Gungor och annan användning av bildäck 
Används gamla bildäck till gungor, balansbanor med mera? Hur ska ni göra med dem? Vilken in-
riktning ska förskolan ha när det gäller bildäck på gården? 

5. Fallskydd och konstgräsytor 
Vilka behov av fallskydd i form av mjuk asfalt har ni? Fungerar det lika bra med sand eller flis? El-
ler finns det behov av tillgänglighet som överväger? Har ni konstgräs? 

6. Leksaker  
Finns det mycket plastleksaker för utelek? Kan de ersättas med andra material? Hur kan ni göra för 
att snabbt fasa ut mjuka plastleksaker? Hur gamla är övriga plastleksaker? Hur kan ni göra för att 
successivt byta ut gammal plast i utemiljön? 

7. Saker som inte är leksaker 
Hur gör ni om föräldrar erbjuder byggmaterial med mera att använda i utemiljön? Vilka material-
typer är ok att använda på gården?

Sammanfatta vad ni kommer fram till för de olika punkterna. Sammanfattningen kan fungera som 
ett underlag till en handlingsplan för att bli en giftfri  förskola. Redovisa vad ni kommit fram till inför 
nästa möte den 27 augusti. Skicka in inventering och redovisning senst den 24 augusti.



Inventera nuläget på förskolan
Datum för inventering: 2015-
Kommun: Kristianstads kommun 
Namn på förskola: 
Avdelning: 
Kontaktperson för förskolan: 
Telefonnummer:
E-postadress: 

Inledande frågor: 
Typ av förskola: Privat: ( ) Kommunal: ( ) Föräldrakooperativ: ( ) 
Antal avdelningar på förskolan: 
Antal barn på avdelningen/förskolan: 
Har förskolan/avdelningen någon ”miljöcertifiering” (grön flagg, iso 14000, etc.)? 
Nej ( ), Ja ( ) 
Om ja, vilken? 
Hur görs inköp; förskolan själv ( ), annan större förskola ( ), kommunal inköpsavdelning ( ) 

Inventering utemiljön 
Leverantörer
Från vilka leverantörer beställs leksaker för utemiljön etc.? 

Från vilka leverantörer beställs utemöbler och lekställningar?

Från vilka leverantörer beställs sovmadrasser och sovtextilier?

Skyddsprodukter: 
Hur många gånger/dag är barnen ute? 
Hur länge är barnen ute totalt per dag (i genomsnitt)? 
Hur stor andel av utegården är beskuggad?
Finns det skuggade ytor på de delar av gården där barnen leker mest?
Används solskyddskräm? Nej ( ), Ja ( )
Om ja, är det förskolans ( ), från föräldrarna ( ) 
Används miljömärkta solskyddsprodukter? Nej ( ), Ja ( ). 



Utrustning ute 
Vad är sargen runt sandlådan tillverkad av? 
Är det tryckimpregnerat trä i sargen eller till andra fasta leksaker? Nej ( ), Ja ( )
Om ja, vad används det tryckimpregnerade virket till?
Finns det gamla slipers på förskoleområdet? Nej ( ), Ja ( )  
Finns det tryckimpregnerat trä i bänkar, soffor och bord? Nej (…), Ja ( ), Ungefär ålder? 

Används gamla däck som gungor? Nej ( ), Ja ( )
Om ja, antal?    Ålder?  
Används gamla däck som för balansbanor eller annan lek? Nej ( ), Ja ( )
Om ja, antal?    Ålder?   
Vad används de till? 

Används granulat av däck eller återvunnen plast som mjukt fallskydd vid  
lekställningar eller andra ytor? 
Nej ( ), Ja ( ) 
Finns det konstgräsytor på skolgården? 
Nej ( ), Ja ( )

Vad är lösa leksakerna ute gjorda av: Plast ( ), Trä ( )
Ungefärlig ålder på leksakerna? 
Finns det mjuka leksaker av plast? 
Nej ( ), Ja ( ) 
Om ja, vad är det för leksaker: 

Använder andra material/saker som inte är tillverkade som leksaker  
(t ex restbitar, byggmaterial, slangar)?
Nej ( ), Ja ( ) 
Om ja, vad? 

Sova ute 
Används sovmadrasser med plastöverdrag: Nej ( ), Ja ( ) 
Om ja, antal: 
Ungefär från år:  
Tvättas alltid nya sovtextilier innan användning?
Nej ( ), Ja ( )
Används sitt/liggunderlag i skumgummi? Nej ( ), Ja ( ) 



Vad säger lagen om innehållet i leksaker?

Vad leksaker får innehålla inom EU regleras i 
Leksaksdirektivet. Därför är det säkrare för barn 
att leka med leksaker än med andra varor. Detta 
är däremot ingen garanti för att leksaken är helt 
fri från giftiga kemikalier. Därför är det viktigt att 
du själv ökar medvetenheten om vilka material 
en leksak består av. 

Idag finns en uppsjö av leksaker av olika mate-
rial att välja bland. Exempel på leksaker som är 
bra att undvika är leksaker tillverkade i mjuk 
plast eller de som har en kladdig yta, luktar eller 
doftar. Lagen för leksaker och barnavårdsproduk-
ter skärptes juni 2013. Det innebär att leksaker 
tillverkade efter detta datum är säkrare än äldre 
leksaker.

Kemikaliekrav på leksaker i lagstiftningen
År 2007 förbjöds ftalaterna DEHP, DBP och BBP i 
leksaker och barnvårdsartiklar. Ftalaterna DINP, 
DIDP och DNOP förbjöds bara i delar av leksaker 
och barnartiklar som barn kan stoppa i munnen. 

År 2011 infördes det nya Leksaksdirektivet med 
krav på dokumentation för innehåll i leksaker. 

Det ska finnas:
• en lista på de delar och material som leksaken 

består av och
• säkerhetsdatablad från kemikalieleverantören 

för de kemikalier som använts. 

År 2013 höjdes kemikaliekraven på leksaker. Lek-
saker ska inte innebära någon risk för männis-
kors hälsa till följd av exponering för de kemiska 
ämnen som leksaken innehåller. Specifika krav i 
direktivet är:
1. En lista med 19 grundämnen som inte får 

läcka ut och tas upp i kroppen. Begränsningen 
gäller främst metaller. 

2. CMR-ämnen över specifika koncentrations-
gränser förbjöds i tillgängliga delar i leksaker. 
CMR-ämnen är ämnen som är klassade som 
cancerframkallande, mutagena eller repro-
duktionstoxiska.

3. Doftämnen som är förbjudna i kosmetika, 
förbjöds i leksaker. Vissa doftämnen är till-
låtna att användas, men måste då anges i 
märkningen.

4. Många farliga kemiska ämnen är alltså för-
bjudna i leksaker som tillverkas i EU. Trots det 
importeras många leksaker med farliga kemi-
kalier från andra delar av världen. 



Oftast innehåller solskyddskrämer kemiskt skydd 
som går ner i huden. Barn påverkas mer av detta 
än vuxna. Det är därför viktigt att ha koll på vad 
solkrämerna innehåller. Solkrämer finns i två 
varianter, kemiska och fysikaliska. 

Kemiska ämnena fångar upp UV-ljuset och om-
vandlar det till en längre och snällare våglängd 
innan det släpps igenom, men vissa går ändå 
igenom huden. 

Det fysikaliska solskyddet som numera används 
är framförallt titandioxid, som lägger sig som ett 
täckande skydd och reflekterar UV-ljuset. Även 
om titandioxid inte är bra är det kanske det minst 
dåliga alternativet. Titandioxid finns även i Sva-
nenmärkta barnprodukter.

Råd och bakgrund utemiljöer

Solskyddsprodukter

På kosmetiska produkter som solkrämer och sol-
sprayer finns krav inom EU på att förpackningen 
är märkt. Kolla efter ordet ”nano” inom parantes 
efter ingrediensnamnet i innehållsförteckningen. 
Nanomaterial verkar vara farligast att expone-
ras för via inandning. Solspray med nano är ett 
exempel där det kan finnas en hälsorisk menar 
EU:s vetenskapliga kommitté, som därför rekom-
menderar att undvika nano av typen titandioxid i 
solsprayer. Trots det finns det sådana nanospray-
er i svenska butiker.

Det bästa är om det finns tillräckligt med beskug-
gade ytor på de delar av gården där barnen leker 
mest. Komplettera med kläder som skyddar. När 
man använder solkräm bör den vara fysikalisk 
och inte i sprayform.

Råd solskyddsprodukter
Skydda barn från solen i första hand med kläder och solhatt.  
I andra hand med miljömärkt och parfymfri solkräm.



Kuddar och madrasser innehåller ofta skum-
gummi som kan innehålla flamskyddsmedel och 
formaldehyd. I en avhandling från 2011 analy-
serades damm från förskolor och författaren 
förklarade att sambandet mellan höga halter 
flamskyddsmedel och skumgummimadrasser var 
särskilt tydligt på förskolor. Det är också van-
ligt att madrasserna har ett PVC överdrag, som 
i sig innehåller mjukgörande ftalater. Äldre PVC 
och skumgummi är känt för att initialt innehålla 
högre halter av ftalater och flamskyddsmedel, 
samt inte sällan av sorter som idag är reglerade 
eller på väg att regleras. Studier visar att farliga 
kemikalier i plast och skumgummi inte försvin-
ner med åren.

Ett alternativ till vanliga madrasser kan vara 
att köpa yogamattor av ull eller tjocka filtar av 
ull eller bomull. Det finns också madrasser med 
bomullsvadd som alternativ till skumgummi. 
Polyestervadd är ett alternativ som går att tvätta 
i maskin, vilket gör att plastöverdrag inte behövs. 

Sova ute

Sover barnen i sina vagnar har madrassen oftast 
inte PVC-överdrag. Här är det viktigt att alla nya 
sovtextilier tvättas före användning. Textilier 
bör alltid tvättas före användning eftersom vissa 
kemikalier i textil kan vara farliga för hälsan. Ett 
exempel är formaldehyd som är vanligt förekom-
mande i textil, och är klassificerat som cancero-
gent ämne. Köp miljömärkta textilier om möjligt.

Filtar i sig anses inte vara större hälsoproblem, 
annat än att de är potentiella dammsamlare om 
de inte tvättas regelbundet. Om filten är tillver-
kad av plastmaterial som fleece är den dock ett 
miljöproblem. Fleece bildar mikroplaster vid 
tvätt som passerar reningsverk och kan skapa 
problem ute i vattendragen. Det finns filtar av 
ekologisk bomull eller andra naturfibrer såsom 
ull och cellulosa.

Råd sova ute

– Använd madrasskydd i textil utan plastbas som är avtagbart och går att tvätta.  
Ett bra alternativ är Svanenmärkta madrasser med textilöverdrag som är märkt med ökotex. 
Ställ krav på att halogenerade flamskyddsmedel ej ingår i produkten.  
Tvätta alltid nya textilier innan användning.



Utelek - sandlådor och tryckimpregnerat virke

Barn älskar att smaka på sanden i sandlådan, 
därför är det viktigt att sandlådesargen inte 
avger giftiga ämnen till sanden. Förr användes trä 
impregnerat med kreosot, arsenik eller krom till 
sargen. Idag finns det andra hälso- och miljövänli-
gare material på marknaden.

Några exempel på material i sandlådesargar är 
obehandlat trä, hårdplast och HPL (high pressure 
laminat, består av 70 % papper och 30 % konst-
harts).

Det förekommer dock trä impregnerat med trä-
skyddsmedel i sandlådesargar. Träskyddsmedel 
används för att förlänga livslängden på brädor 
och plankor. Virket impregneras med bekämp-
ningsmedel mot insekter och röta. Trä impreg-
neringen kreosot är klassat som cancerfram-
kallande och är idag förbjudet på bland annat 
lekplatser. Det är främst gamla järnvägsslipers 
och telefonstolpar som är impregnerade med 
kreosot.

Tryckimpregnerat virke kan vara impregnerat 
med en rad olika impregneringar. Det var tidigare 
vanligt med CCA-impregnering (krom, koppar, 
arsenik). Idag är denna impregnering ersatt med 
snällare alternativ. Impregneringen är däremot 
oftast kopparbaserad och innehåller också bor-
syra, som i djurförsök visat sig hormonstörande. 

Koppar är mycket giftigt för vattenlevande växter 
och djur. Kopparföreningar är dessutom bioacku-
mulerande.

Många gånger går det bra att använda obehandlat 
virke som sedan målas eller oljas in. Kärnvirke, 
lärkträ och ek har en naturlig längre hållbarhet 
än vissa andra träslag och kan vara ett alternativ 
där längre hållbarhet behövs. Andra alternativ 
till traditionellt impregnerat virke är virke som 
tryckimpregnerats med modifierad linolja, kisel 
eller virke som värmebehandlats.

C4 Teknik kommer under sommaren 2015 att 
genomföra ett projekt där de samlar in uppgif-
ter och erfarenheter från om olika alternativ 
till tryckimpregnerat virke. Till hösten kommer 
sedan tryckta träsarger bytas ut på några utvalda 
förskolor mot andra material. De kommer att 
fungera som referensobjekt som ska utvärderas 
för att se vad som är hållbara materialval. Om 
du har frågor om vilka material som används till 
sandlådor på er förskola med mera kan du kon-
takta förvaltare Sara Nöjd Persson på C4 Tekniks 
fastighetsavdelninge. Du når henne lättast via 
e-post: Sara.PerssonNoojd@kristianstad.se

Tänk också på att det kan finnas tryckimpregne-
rat trä i bänkar, soffor och bord. Träskyddsmedel 
innehåller ofta ämnen som är hälsoskadliga, bl. 
a. koppar. Om virket är äldre än 2007 kan det 
dessutom finnas både krom och arsenik i träet. 
Se också över vad trämöbler underhålls med, till 
exempel om det används någon träskyddsolja.

Råd sandlådor
Använd kärnvirke, lärk, ek eller al till sandlådesargen



Råd lekställningar
Undvik tryckimpregnerat virke i lekställningar

Klätter- och gungställningar är vanligt förekom-
mande på våra förskolegårdar och lekplatser. Ef-
tersom barn har händerna lika mycket i munnen 
som utanför är det viktigt att ställningar inte är 
impregnerade med farliga kemikalier. Förr använ-
des oftast stolpar impregnerade med kreosot, ar-
senik eller krom. Idag finns det mycket hälso- och 
miljövänligare alternativ på marknaden. Några 
exempel på material i ställningar är obehandlat 
trä, HPL (high pressure laminat), stål, aluminium, 
limmat virke.
Svanen har tagit fram kriterier för utemöbler 
och lekställningar. Den första lekställningen med 
Svanen-märkning fick sin certifiering nu i maj 
2015.

Lekställningar

Råd Konstgräs
Undvik konstgräs på förskolan

Konstgräs

Konstgräsplaner består dels av ”strån”, oftast i 
polypropylen eller polyeten, samt av ett granulat 
som ska få ”grässtråna” att stå upp och få planen 
att kännas mjuk som gräs. Granulatet kan vara 
sand, plastkulor, naturgummi, ny gummi eller 
gummi av återvunna bildäck. Granulatet måste 
fyllas på då och då eftersom det släpper från 
planen. 

Om konstgräsplanen innehåller granulat av åter-
vunna bildäck kan det läcka ut farliga ämnen så 
som polycykliska aromatiska kolväten (PAHer), 
ftalater och vissa metaller. Läs mer om innehål-
let i bildäck på nästa sida. Det är dels en risk att 
små barn kan stoppa i sig granulat som lossnat 
från gräsytan och dels en risk för att föroreningar 
frigörs och förorenar grundvattnet.

När nya konstgräsplaner anläggs ska man und-
vika granulat som kan innehålla HA-olja.



Gungor av återvunna däck är ett klassiskt inslag 
på våra svenska lekplatser. I skolmiljöer återan-
vänds gamla bildäck till gungor, hinderbanor och 
fallskyddsplattor. Man kan tycka att det är miljö-
vänligt att använda återvunna däck. Problemet är 
att däcken från början är tillverkade i något helt 
annat syfte än att underhålla barn på en lekplats, 
nämligen att vara slittåliga och köras på asfalt. 

Bildäck kan innehålla farliga kemikalier som poly-
aromatiska kolväten, fenoler, metaller och ftala-
ter. Gamla däck innehåller HA-oljor som i sin tur 
innehåller 10-30 procent polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH). PAH är enligt kemikalieinspek-
tionen den största grupp av cancerogena ämnen 
som vi idag känner till. 

År 2010 skärptes lagen kring hur mycket HA-ol-
jor däck får innehålla, däck tillverkade efter 2010 
är därför betydligt bättre än de gamla. Däremot 
tillverkas de fortfarande i ett helt annat syfte än 
att barn ska leka med dem och är inte speciellt 
lämpliga på en lekplats, ur kemikaliesynpunkt. 
Välj därför istället gungor av material som har 
som ändamål att användas av barn.

Vilken typ av däck det är på er förskola måste kol-
las på plats. Är de nytillverkade för att användas 
som lekutrustning eller är det begagnade bildäck? 
Enligt C4 Teknik är troligtvis huvuddelen av däck 
som används som gungor är nytillverkade. Däck 
som används till annat på gården till exempel 
hinderbanor är oftast begagnade bildäck. Hinder-
banor av däck kan ersättas med annat material 
till exempel stenar och stockar.

Gungor, fallskydd och hinderbanor av bildäck

Råd gungor:
Avstå från använda gungor av däck

Användningen av fallskyddsplattor har ökat mar-
kant på lekplatser och förskolor. Fallskyddsplat-
torna är tillverkade i gummi och är stötdämpande 
och bra ur tillgänglighetsperspektiv. De fallskydd 
som är gjorda av gummi, så kallad mjuk asfalt, är 
ofta gjorda av återvunnet gummi och har samma 
nackdelar som bildäck. Det granulat av däck eller 
återvunnen plast som används i mjuk asfalt kan 
innehålla gammal PVC-plast och andra skadliga 
ämnen från däck. Det kan till exempel vara PAH, 
mjukgörande ftalater, metaller, fenoler. Sand går 
lika bra…

Ett flertal leverantörer erbjuder plattor tillverka-
de av återvunna däck. Detta innebär att plattorna 
troligtvis innehåller HA-olja vilket är ett cance-
rogent ämne. Sedan år 2010 är det förbjudet att 
använda HA-olja vid tillverkning av däck. Tyvärr 
kommer återvunna däck innehålla HA-oljor i 
många år framöver.

Det finns även regler om skydd mot olyckor vid 
fasta lekredskap på tomter. Där står det att un-
derlaget till gungor, klätterställningar och lik-
nande redskap ska vara stötdämpande och utfor-
made så att risken för personskador vid en olycka 
begränsas.

Med nuvarande kunskap krävs det större medve-
tenhet om vilka plattor man ska välja vid inköp. 
Vid inköp ska man undvika plattor gjorda av 
gamla däck innehållande HA-olja.

Råd fallskydd:
Använd i första hand bark eller sand som fall-
skydd. Om gummimattor används kontrollera 
att gummimattorna inte innehåller HA-olja.



Leksaker i utemiljön

Leksaker av plast för utelek är vanligt på svenska 
förskolor. Mjuka plastfigurer innehåller ofta PVC 
och kan läcka mjukgörare. Tungmetaller som bly 
kan finnas som stabilisatorer i PVC, Några pro-
dukter i utemiljön som kan vara mjuka är plast-
bollar och hoppbollar. Se över vilka alternativ 
som finns.

Rensa bland mjukgjorda plastleksaker i utemil-
jön. Minimum är mjukgjorda leksaker tillverkade 
före 2007. Leksaker tillverkade efter år 2013, 
inköpta av större leksakskedjor, är de som anses 
vara säkrast.

Plast kan beskrivas som det sämsta materialet ur 
kemikaliesynpunkt. Detta till stor del på grund av 
att plasten är så vanlig men också för att stor del 
av de tillsatta kemikalierna i plasten inte binder 
till materialet utan ”läcker ut”. Det är framför allt 
mjukgörande och hormonstörande ftalater, som 
gör att plast inte är ett bra material. 

Det går inte att se på en leksak om den innehål-
ler hormonstörande ämnen eller inte. Men det 
finns små saker vi kan tänka på för att minimera 
riskerna: 

• Välj hårda plastleksaker framför mjuka. Ju 
mjukare plasten är desto mer mjukgörare. 

• Undvik plast som känns kladdig. Kladdigheten 
kommer ofta från mjukgörare. 

• Undvik doftande/luktande plast. Doftämnen 
kan vara allergiframkallande. 

• Fråga vilken plast leksaken är tillverkad av. 
Bättre plaster anses vara akrylplast, EVA, PA, 
PBT, PE, PET, polyester och PP. Kom ihåg att 
det är själva plasten som är okej, inte de kemi-
kalier som kan vara tillsatta i produkten.

PVC

PVC innehåller mycket kemikalier, framför allt 
mjukgörande ftalater. PVC kan också innehålla 
bly. Plocka direkt bort PVC-leksaker inköpta 
innan 2007. Det är även bra att rensa ut nyare 
PVC leksaker, även om det står att de är ftalatfria. 

Om du köper nya plastfleksaker kolla att de inte 
består av PVC plast. 

Råd leksaker i utemiljön:
Rensa bort och ersätt mjuka plastleksaker



Saker som inte är tillverkade 
för att vara leksaker

Förskolor får ofta material från föräldrar. Det gäl-
ler ofta material som används för lek, men som 
inte är ämnade att vara leksaker, även utomhus. 
Exempel på sådana material är byggmaterial, av-
loppsrör, plastslangar, brandslangar, spillmaterial 
från bygg, PVC-rör, kabeltrummor, presenningar, 
vägtrummor, kabelrör och pallkragar. Rena obe-
handlade naturmaterial är att föredra om ni till 
exempel vill bygga koja. Tänk på att undvika im-
pregnerat trä, plastslangar, PVC-rör med mera.
Leksakdirektivets kemikalieregler hanterar en-
dast leksaker, inte andra produkter.

Råd: 
Rensa ut leksaker som inte är avsedda att 
vara leksaker, dock med sunt förnuft  
eftersom alla material inte är problematiska.

Inventera vilka leverantörer som ni köper in lek-
utrustning för utemiljö ifrån. Vilka miljökrav har 
ställts vid upphandling? Finns det avtal för alla 
typer av lekutrustning, utemöbler med mera?
När ni har inventerat vilka leverantörer som 
används kan vi gemensamt fråga dem om deras 
produkter är fria från ämnen på EU:s kandidat-
förteckning över farliga ämnen.

Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor 
som innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt 
farligt ämne (ämnen som finns med på kandidat-
förteckningen) är skyldiga att tillhandahålla sina 
kunder sådan information att varan kan hanteras 
på ett säkert sätt. Informationen ska åtminstone 
omfatta ämnets namn och ska lämnas till yrkes-
mässigt verksamma mottagare. Konsumenter ska 
på begäran få motsvarande information inom 45 
dagar.

Inventera leverantörer



Lycka till! 


