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Våra favoriter från ”Årets perenn”
Varje år utser Perenna-gruppen med stöd av gruppens samlade kunskap och erfarenhet en särskilt värdefull perenn 

som de anser är värd extra uppmärksamhet. Årets Perenn är alltid frisk, härdig, vacker och lättskött.

Stäppsalvia 
Salvia nemorosa  Älskas av fjärilar och 
bin. En bra perenn i rabatter och 
grusträdgårdar. Läge: sol. H: ca 40 cm. 
Blommar: juni-sept. Härdig: C. 

Ulleternell 
Anaphalis triplinervis Fin i rabatt och 
vildflor i stenparti. Utmärkt eternell. 
Läge: sol. H: 40 cm. 
Blommar: juli-aug. Härdig: A.

Sköldpaddsört 
Chelone obliqua Vacker i rabatten 
tillsammans med andra växter. 
Läge: sol-halvskugga. H: 70 cm. 
Blommar: aug-okt. Härdig: C. 

Välkommen till oss
Vi vill att du lyckas!
BoGrönt finns från Vellinge i söder till Skell-
efteå i norr. Bland oss hittar du både stora 
och små trädgårdsbutiker där alla är unika 
på sitt sätt. Tradition blandas med förnyelse 
och trender. En sak har vi gemensamt – vi 
kan trädgård. Hos oss kan du få råd som 
hjälper dig att lyckas i din trädgård.

Härdighet A−D
Förutom zon-angivelser finns det ett härdig- 
hetssystem för perenna växter som bygger på
våra perenna-odlares rekommendationer:
A: Fullständigt härdig i hela landet utan 
  extra åtgärder. 
B: Kan odlas i hela landet men utvecklas 
  bäst i skyddat och väldränerat läge. 
C: Kan odlas i stora delar av landet på 
  skyddad och väldränerad växtplats. 
D: Kan bara odlas i landets mest 
 gynsamma delar. 

Krukor och dekorationer i broschyren är 
enbart inspiration och säljs inte i butik, 
om inget annat anges.

Trädgårdskantlök
Allium ’Millenium’ Underbar Allium som 
älskas av fjärilar, humlor och bin. Anses 
dessutom vara rådjur och harsäker. 
Läge: sol-halvskugga. H: ca 50 cm. 
Blommar: juli-sept. Härdig: C.

1997 2001 2004

Kransveronica  
Veronicastrum virginicum Ståtlig växt 
som är fin som solitär eller i blandade 
rabatter. Läge: sol-halvskugga. 
H: 120 cm. Blommar: juli-sept. 
Härdig: B.

Bolltistel  
Echinops bannaticus Ljuvliga bollar 
som ger en fin kontrast i rabatten. 
Utmärkt till snitt och torkning. 
Läge: sol. H: 80-100 cm. 
Blommar: aug-sept. Härdig: C.

Trebladspira  
Gillenia Trifoliata Ljuvlig i rabatt och 
lund. Fin höstfärg. Läge: halvskugga. 
H: 80 cm. Blommar: juli-aug. Härdig: B. 

2006 2012 2020

Årets perenn

2021

”Allium ’Millenium’ är en perenn som 
har allt. Den är snygg hela säsongen, har 

vackert bladverk och tjusig, generös 
blomning. Sorten är dessutom frisk, lätt 

att lyckas med och de pollinerande 
insekternas favorit. Perennagruppens val 

av Allium ’Millenium’ till Årets Perenn 
2021 var enhälligt och självklart.”
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Allium ’Millenium’

styck

Trädgårdskantlök



4 5

 Vi trivs i halvskugga
Växter som trivs i halvskuggiga lägen finns det gott om, 

det bara är att välja och vraka. Här är några av våra favoriter.

Stjärnflocka  
Astrantia major Är underbar i rabatter och på ängar. 
Den väver sig in bland andra växter och ger mjuk fyllighet. 
Läge: sol-halvskugga. H: 50 cm. Blommar: juni-aug. 
Härdig: B.

Kaukasisk Förgätmigej  
Brunnera macrophylla ’Jack Frost’ Blommar fint 
på våren och blir sedan en vacker marktäckare 
i woodland och buskage. Även bra kantväxt. 
Läge: halvskugga-skugga. H: 30 cm. 
Blommar: april-juni. Härdig: B.

Alunrot i sorter 
Heuchera Dekorativ i rabatt och kruka med 
sina stora blad och skira stänglar. Utmärkt 
kantväxt och marktäckare. Läge: sol-halvskugga. 
H: 30 cm (bladen). Blommar: juni-juli. Härdig: B.

Funkia  
Hosta ’Big Daddy’ Får underbara grågröna blad 
och är en perfekt marktäckare. Även fin ihop 
med andra perenner och buskar. 
Läge: halv- skugga-skugga. H: 50-60 cm. 
Blommar: Juli-aug. Härdig: B.

Fläckig lungört 
Pulmonaria officinalis ’Sissinghurst White’ 
Underbar vårblommare, fin marktäckare i 
woodland och buskage. Gillas av fjärilar och 
pollinerare. Läge: halvskugga-skugga. H: 25 cm. 
Blommar: april-maj. Härdig: B.

100% 
naturlig

100% 
naturlig
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Hönsgödsel
Är en långtidsverkande 
och allsidig gödsel för 
hela trädgården.
15 liter 119:-

Täckbark
Täckbark bildar ett 
skyddande skikt mot 
vinterkyla, ogräs och 
avdunstning. 6990

Kogödsel
Gynnar blom-, frukt- och 
rotbildning. Blandas ner i 
jorden som jordförbätt-
ring eller läggs på ytan. 
40 liter 89:-

3990
Astrantia major

styck

Stjärnflocka



Algomin Växa
150 m2. 4 kg.6 7

Vi trivs i skugga
Skuggiga lägen i trädgården kan vara en utmaning. Men det finns växter 

som ger de skuggiga partierna i trädgården liv, ljus och rörelse. 

Funkia
Hosta ’Patriot’ Utmärkt i woodland. 
Fin vid vatten, i kruka och till snitt. 
Läge: halvskugga. H: 50 cm. 
Blommar: Juli-Aug. Härdig: B.

Vit Astilbe 
Astilbe ’Whiteberry’ Vita fluffiga plymer 
som sitter på mörkt röda stjälkar med 
ett härligt ormbunkslinknade bladverk. 
Läge: halvskugga-skugga. H: ca 30 cm. 
Blommar: juli-sept. Härdig: B.

Brunnäva 
Geranium phaeum ’Album’
Utmärkt i woodland, som vildflor 
och fyllnad i rabatt. 
Läge: sol-halvskugga. H: 40 cm. 
Blommar: juni-aug. Härdig: B.

Klematis ’Summersnow’ 
Clematis ’Paul Farges’ Kraftigt växande sort av 
skogsklematis, även kallad Summer Snow. 
Doftar. Läge: sol-skugga. H: 4-6 m. 
Blommar: juli-sept. Zon: 1-5. 

Röd Sockblomma
Epimedium ’Rubrum’ Vacker och mycket bra marktäckare 
och kantväxt i skuggiga lägen och buskage. Läge: halv-
skugga-skugga. H: 20 cm. Blommar. maj-juni. Härdig: A.

Myskmadra 
Galium odoratum Mycket vacker lågväxande och vinter- 
grön marktäckare för skuggiga partier. Läge: skugga. 
Blommar: maj-juni. H: 10 cm. Härdig: B.
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179:-
Ord. pris 199:-

Spara

20:-

Clematis ’Paul Farges’

Klematis 
Summersnow
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6990styck

179:-



8 9

Vi trivs i sol
Att ha en solig plats i trädgården med blommor som blommar är en magisk känsla. 

Här är några riktiga soldyrkare.

Alpmartorn 
Eryngium alpinum ’Blue Star’ Är bedårande i sin 
stålblå taggighet. Trivs bäst i mager och torr 
jord. Läge: sol. H: 70 cm. 
Blommar: juli-aug. Härdig: B.

Kantnepeta 
Nepeta x faassenii ’Walkers Low’ Utmärkt i 
rabatt som vävare, kantväxt och i grusträdgård. 
Omtyckt fjärilsväxt. Läge: sol. H: 50 cm. 
Blommar: maj-sept. Härdig: C.

Trädgårdsnejlikerot
Geum ’Totally Tangerine’
Fin i blandade rabatter och naturlik 
plantering. Bra till snitt. Läge: sol. 
H: 50 cm. Blommar: juni-sept. Härdig: B.

Lammöron  
Stachys byzantina ’Silver Carpet’ Mycket bra 
marktäckare, fin rabattperenn. Även fin som 
kantväxt, i grusträdgård, i kruka och stenparti. 
Läge: sol. H: 15 cm. Härdig: A.

Trädgårdsnejlikerot
Geum ’Scarlet Tempest’ Trivs i fuktigare men 
väldränerad jord i sol-skugga. Vackert vinröda 
knoppar. Läge: sol. H: 60 cm. Blommar: maj-juli. 
Härdighet A.

styck
4990

Effekt Trädgårdsgödning 
1 kg. 89:-

Ros och perennjord
En näringsrik jord som 
stimulerar knoppsättning 
och blomrikedom.
40 liter. 89:-

styck
4990

styck
6990

styck
4990

Naturgödslad plantjord 
40 liter. 89:-

4990
Geum ’Totally Tangerine’

styck

Trädgårds-
nejlikerot
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En djungel av klematis!
Det finns en hel djungel med klematis, alla med olika förutsättningar, behov och växtsätt. Vissa är stora, 

lövfällandes medan andra är små och gröna året om. Det finns klematissorter som doftar, de som  
blommar länge, de som klänger och breder ut sig och de som passar alldeles utmärkt i kruka. 

Här är ett litet urval, det finns garanterat något som passar just dig i våra butiker.

Klematis ’Miss Bateman’
Clematis ’Miss Bateman’ 
En storblommig klematissort 
som passar perfekt att odla mot 
vägg, träd, mur eller spaljé. 
Läge: sol-halvskugga. H: 3-4 m. 
Blommar: juni-juli och sensom-
maren. Zon: 1-4.

Klematis ’Niobe’
Clematis ’Niobe’ Har 10-15 cm stora blommor och 
tål stark sol. Passar vid träd, buskar, klätterrosor, 
murar, spaljéer och pergolor. Läge: sol-halvskugga. 
H: 2-2,5 m. Blommar: juli-sept. Zon: 1-5.

Klematis alp. ’Ruby’ 
Clematis alp. ’Ruby’ Underbar alpklematis som passar 
i spaljéer, plank, pergolor, som marktäckare och i träd. 
Läge: sol-skugga. H: 2,5-3 m. Blommar: april-juni. 
Zon: 1-5.

Klematis ’Willy’
Clematis ’Willy’ Vackra, ljust rosa klockformade 
blommor som blir cerise närmast stjälken och 
har silvriga ståndare. Passar perfekt att odla mot 
vägg, mur eller spaljé eller träd. Läge: sol-halvskugga. 
H: 2-3 m. Blommar: maj-juni. Zon: 1-4.

Klematis ’Hagley Hybrid’ 
Clematis ’Hagley Hybrid’ Blommar länge med stora lite 
krusiga blommar och passar spaljéer, plank, pergolor, i 
träd och även fin i kruka. Läge: sol-halvskugga. 
H: 2-3 m. Blommar: juni-sept. Zon: 1-5.

Rundad spaljé  
En snygg och stilren rundad 
spaljé för montering på vägg. 
Finns i två storlekar. 
B:34 Djup: 15.5 H: 130 cm.
B:34 Djup: 15.5 H: 180 cm.
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Från

159:-
Clematis ’Miss Bateman’

Ord. pris 179:-

Spara

20:-
Klematis 

’Miss Bateman’



Hanna&  Rebeccas
TRÄDGÅRDSTIPS

Hanna Schagerlöv och Rebecca Strömblad är trädgårdsinspiratörer och föreläsare med ett speciellt intresse för livet i trädgården. 
Tillsammans har de närmare 20 års erfarenhet av trädgård, odling i växthus och att inreda ute, något de gärna delar med sig till dig!

Formklippta växter 
- får rabatten att leva året om 

För att en rabatt skall få ramar och 
struktur behövs det markeras med 
det som har en tydlig form. Det lyfter
hela planteringen. Att plantera nu är 
det bästa, då kommer buskarna 
hinna rota sig och etablera sig på 
växtplatsen innan sommarens torka 
och sedan vinterns kyla gör sig 
påmind. Att kombinera både låg-
växande klot med buskar som blir 

höga ger en spänning och inramning 
i rabatten. Glöm inte bort att man 
kan ha gröna växter i krukor, året 
om. Buxbom tillexempel är otroligt 
snyggt att ha i kruka och kombinera 
med säsongens favoriter i. På så vis 
har man en snygg grund som man 
enkelt kan förändra genom att addera 
penséer eller senare sommarblom-
mor. 

Var inte rädda för att klippa i era buskar. 
En lätt formklippning oavsett årstid
är inget som skadar era växter - utan 
gör dom bara tätare och snyggare.

Mer än någonsin kliar det i fingrarna att fatta tag i spaden och nyplantera. Med vintern färskt i 
minnet inser vi att det behövs mer grönska året om i trädgården. Vintergröna växter som man 
formklipper är populärare än på länge, vi förstår varför.

Buxbom

Vintergröna och formklippta buskar skapar liv i trädgården året om.

12 13

Välkomnande året om!
Det sägs att grönt är skönt – och visst stämmer det! 

En grön entré, rabatt eller häck i trädgården ger liv och värme även under årets mörkaste tid.  

A

B

C

Hybrididegran  
Taxus media ’Hillii’ Utmärkt 
häckväxt som tål hård be- 
skärning. Även användbar i 
skuggiga lägen. 
Läge: halvskugga-skugga. 
H: 1-3 m. Zon: 1-5.

Himalaya-en  
Juniperus squamata ’Blue 
Carpet’ Mattbildande blå 
kryp-en med långa stålblå 
barr. Läge: sol-halvskugga. 
Höjd: 30 cm. 
Zon: 1-5.

299:-
Terracotta Vaso Greige från 2990

A. Buxbom i olika former, pyramid, klot, vildväxande Buxbom Klassisk vintergrön växt  
 som tål beskärning. Planteras som låg häck, solitär och är fin i kruka. Zon: 1-3. 299:- 

B. Trådcypress Chamaecyparis p. ’Filifera Nana’ En cypress med tätt, bollformat och utbrett  
 växtsätt. Ljusgröna barr på trådliknande, hängande grenar. Läge: sol-halvskugga. 
 H: 0,8-1 m. Zon: 4. 279:- 

C. Tuja ’Whipcord’ Thuja plicata ’Whipcord’ Mycket speciellt växtsätt med långa, smala och  
 överhängande gröna grenar. Långsamtväxande. Mycket läcker i kruka! Läge: sol-halvskugga. 
 H: 0,7-1 m. 379:-

styck
279:-

styck
279:-

Från
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Ett hav av blommor hela sommaren!
Renässansrosor kännetecknas av sina stora, vackra blommor som doftar ljuvligt. 

Att vi dessutom får lov att njuta av dessa ljuvligheter, från juni och inpå senhösten, är fantastiskt. 
De passar som solitärer, i små grupper och sammansatta buskplanteringar och som friväxande häck.

Renässansrosor 
en kombination av de bästa egenskaperna!

Nadia Renaissance 
Rosa ’Nadia Renaissance’ Medelstora-stora, tätt 
fyllda blommor med medelstark, fin doft. 
Läge: sol. H: 1-1,2 m. Blommar: juni-okt. Zon: 1-4.

Lina Renaissance 
Rosa ’Lina Renaissance’
Stora, tätt fylllda, vita blommor med medelstark 
doft. Läge: sol. H: 1-1,2 m. Blommar: juni-okt. 
Zon: 1-4.

Bonita Renaissance 
Rosa ’Bonita Renaissance’ Stora, fyllda blommor med 
medelstark, söt och frisk doft.  Läge: sol. H: 1-1,2 
m. Blommar: juni-oktober. Zon: 1-3(4).

Många renässansrosor är fina i kruka och som snitt. De trivs som bäst i soligt läge med väldränerad och näringsrik jord. Renässans-rosor 
är en kombination av de bästa egenskaperna hos gammaldags rosor och de bästa hos moderna rosor. Här hittar du några av våra favoriter!

Clair Renaissance
Rosa ’Clair Renaissance’ Medelstora-stora, tätt fyllda 
blommor med medelstark, söt och frisk doft. Läge: 
sol-halvskugga. H: 1-1,5 m. Blommar: juni-oktober. 
Zon: 1-4.

styck
199:-

styck
199:-

styck
199:-

Ros och perennjord
En näringsrik jord som 

stimulerar knoppsättning och 
blomrikedom. 40 liter. 89:-

Effekt Rosgödning 
1 kg. 89:-

Feed and Shine 
För glänsande, friska, starka och 

motståndskraftiga rosor. 99:-

Skadekryps Effekt 
500 ml. Bekämpar bladlöss, 
vita flygare, spinnkvalster och 
andra sugande insekter. 149:-

styck
199:-
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Aprikosa toner 
för uppskattning, glädje och passion

Aprikos-gul-orange rosor ger ett elegant inslag i trädgården samtidigt som de härliga färgerna piggar upp och står för mycket glädje. 
Det sägs att varje rosfärg har en betydelse och tänk att själv odla rosor att ge bort för olika tillfällen. Aprikosfärgade rosor står för uppskattning. 
Gula rosor betyder glädje, lycka, överflöd och vänskap. Orange rosor betyder passion och energi, och kommunicerar fascination. 

Aloha
Rosa ’Aloha’ Storblommig rabatt- 
ros med mycket stora, doftande, 
korallrosa blommor. Passar som 
klätterros, rabattros eller krukväxt. 
Läge: sol-halvskugga. 
H: 1,5-3 m. Blommar: juni-okt. 
Zon 1-4.

Aprikola
Rosa ’Aprikola’ Buskros, blommar rikligt med fyllda, 
aprikosfärgade blommor. Passar fint i stora krukor, 
som kantväxt, i rabatter eller till häckar. Läge: sol.  
Medelstark doft. H: 60-80 cm. Blommar: juni-okt. 
Zon 1-4.

Amber Cover
Rosa ’Amber Cover’ Buskros med 
medelstora, halvfyllda aprikosa 
eller ljust bärnstensgula blommor.
Vildrosliknande doft. Utmärkt som 
marktäckare, solitär, häck eller i 
en kruka. Läge: sol. H: 40-60 cm. 
Blommar: juni-okt. Zon 1-4.

Hansestadt Rostock
Rosa ’Hansestadt Rostock’ Otroligt frisk och vacker rabattros som 
blommar rikligt med klasar av aprikosgula blommor. Passar som solitär, 
i grupp, som kantväxt, häck eller i stor kruka. Medelstark doft. 
Läge: sol. H: 60-80 cm. Blommar: juni-okt. Zon 1-4.

Alchymist
Rosa ’Alchymist’ Kraftigt växtsätt och passar 
där den kan klättra som klätteros (zon 3)
eller i rabatter och krukor som buskros. 
Blommorna är stora, fyllda med en underbar 
färgskiftning från rosa, gult till orange och 
en doft som påminner om te med honung. 
Fin till snitt. Läge: sol-halvskugga. H: 2-2,5 m. 
Blommar: Juni-okt. Zon: 1-4 (5).

styck
199:-
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179:-
Rosa ’Alchymist’

Ord. pris 199:-

Spara

20:-
Alchymist
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Hetare än någonsin
Kål är fortsatt hett att odla. Inte nog med att de kan skördas

länge, det är gott och nyttigt också!

Blåbärstry  
Lonicera caerulea Lågväxande buske med vacker 
rundad form och med god täckningsförmåga. 
Sol-skugga. Höjd 40-50 cm. Zon 1-6. 

Gör dina egna 
grönkålschips!

Läs mer på www.bogront.se
eller använd QR-koden nedan.

Grönkål Vitkål Svartkål

Brysselkål Kålrabbi Röd grönkål

Fiberduk för odlingskrage 
Resår. 1,4x1,8 m. 4990

Grönsaksjord
40 liter. 89:-

Kålnät 
2x5 m. 6990

Marktäckväv 
2x5 m. 159:-

3990
Kålfrossa

per låda

Odlingslåda med kålplantor



Smultron
Fragaria Vesca ’Rugia’ Smultron 
’Rugia’ är en bördig sort som 
växer upp till 20 centimeter i 
höjd. Mognar i början av som-
maren och kan skördas ända 
fram till senhösten.

20 21

Blåbär 
Vaccinium corymbosum ’Bluegold’ 
Medeltidig sort med söt och lite 
syrlig smak samt kompakt växtsätt. 
Läge: sol-halvskugga. Mognar: aug. 
H: 1,5-2 m. Zon: 1-4.

Rabarber
Rheum ’Elmblitz’’ Odlingsvärd rabarber 
med låg halt av oxalsyra. Fruktköttet 
fast och ej märkbart trådigt. Växer brett 
och yvigt liknande en tuva. Mognar: 
april-maj. Läge: sol-halvskugga. 
H: ca 2 m. Zon: 1-7.

Jordgubbar i sorter
’Polka’, ’Senga Sengana’, ’Korona’, 
’Dukat’, ’Honeoye’, ’Elsanta’, ’Kent’ 
Välj din egen favorit!

Hösthallon 
Rubus idae. ’Autum Bliss’ Mörkt röda, 
fasta, saftiga bär med lite syrlig smak. 
Ger bär på årsskotten och mognar i 
mitten av september och fortsätter 
ge skörd tills dess att det fryser.

Hallon 
Rubus idae. ’Mormorshallon’ 
De runda, söta bären har en mycket 
fin arom och äts med fördel färska. 
Bären mognar i juli och ger lång 
skördeperiod.

Effekt Tomat och Bärgödning
1 kg.

Sommarminnen
Väck härliga sommarminnen till liv med smultron och jordgubbar. Tänk vilken härlig känsla att trä smultron på strå 
eller att få äta solvarma jordgubbar direkt från landet, i en skål med grädde eller att göra en ljuvlig jordgubbstårta. 

Skapa nya minnen med barn och barnbarn för alla minns vi väl känslan av att plocka smultron och bär.

99:-
Ord. pris 119:-

Spara

20:-
10-pack
Smultron

styck
149:-

styck
99:-

styck
99:-

styck
99:-

(119:-)
99:-
10-pack

styck
89:-

Spara

20:-



Chili Apache 
Chili ’Apache’ Chili med 5 cm röda, 
hängande frukter. Medelstark smak. 
Bra sort för kruka, låg och kompakt. 

Chili  & tomater
Inte nog med att chili och tomat är väldigt goda tillsammans. De vill gärna ha 

samma omvårdnad och kan på så sätt passa att plantera på samma plats. 
Tänk bara på att det finns ordentligt med utrymme både för rötter och planta att växa i.

22 23

Chili Jalapeno 
Chili ’Jalapeno’ Den mest populära 
och kända ätliga chilisorten i världen 
ger gröna och röda 7-8 cm långa 
frukter. Ganska mild smak.

Körsbärstomat ’Favorita’
Lycopersicon ’Favorita’ 
Hör till de mer vädertåliga sorterna, 
är rikbärande och går att odla utom-
hus i ett varmt, soligt läge. Skördas i 
juli-oktober. Blir uppemot 2 m hög.

Tomatnäring 
Flytande mineralisk 
näring för tomat-
plantor. 250 ml.

Spaljétorn
för tomater 
Ett tredelat växtstöd 
för bl.a. tomatplantor.
Av pulverlackat stål, 
rödbrunt.

Tomat- & 
Chilijord
En bra jord är 
a och o för 
att lyckas med 
chili. 40 liter.

Plommonkörsbärstomat 
Lycopersicon tomat ’Krebs Luna’ En av barnens favoriter. Krebs Luna är en 
röd plommonkörsbärstomat som ger god skörd av mycket söta frukter. 
Jättegod som tilltugg typ nyttigare lördagsgodis eller som snacks.

styck
4990

styck
4990

styck
4990

styck
249:-

styck
3990

4990
Lycopersicon tomat ’Krebs Luna’

Ord. pris 5990

Plommon-
körsbärstomat

Spara

10:-

styck
89:-



Välkommen till din närmaste BoGrönt butik!

Gräsfrö - är inte bara ett gräsfrö!

Gräsfrö Reparera 
För kala fläckar och små skavanker. 

Växer snabbt. 1 kg.

Gräsfrö Exklusiv 
Ger den mest eleganta gräsmattan. 

Växer långsamt. 1 kg.

Gräsfrö Villa Plus 
Passar dig som vill ha en vacker  

och slitstark gräsmatta. 1 kg.

Välj den sort som passar dina behov bäst.

Algomin Robot
600 m2.
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  ÖPPET: 
Vardagar 10-18 • Lördagar 10-15 • Söndag/helg stängt

Priserna gäller 3-15/5 2021 eller så långt lagret räcker. Reservation för ev tryckfel. Lokalt kan lägre priser och variationer i sortimentet förekomma.

Kristi Himmelsfärd 10-15 
Kolla gärna vår hemsida och Facebook!


