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Förord

Centralfonden ägde Centro Forestal Sueco i Marbella under nästan 50 år. Under 
denna period kretsade all verksamhet i fonden runt CFS. Med den här skriften vill 
vi uppmärksamma den viktiga verksamheten på CFS och försöka redovisa dess ut-
veckling med stora penseldrag.
 Det råder ingen tvekan om att CFS varit en ytterst värdefull tillgång för skogsnä-
ringen. Först och främst för alla de medarbetare som fått en professionell rehabilite-
ring, eller erbjudits möjlighet till återhämtning och ny energi. Men CFS har även 
betytt mycket för partssamverkan inom branschen. Här har fack och arbetsgivare haft 
ett gemensamt skötebarn att vårda. Här har det funnits möjlighet att dra sig tillbaka 
för förtroendefulla samtal.
 Det är Centralfondens arbetsutskott som tagit initiativ till denna historiska be-
skrivning. En central fråga som AU tidigt ställde var: varför köpte man CFS? Hur 
tänkte styrelsen när valde att investera så tungt i Spanien? Helt uppenbart tog man 
ingen större hänsyn till landets styrelseskick. Inte heller till att man valde att lägga 
alla ägg i samma korg. Istället framskymtar en känsla av att ”äntligen har vi hittat 
det vi vill ha”.
 En annan viktig fråga: varför sålde Centralfonden CFS, trots att verksamheten 
fortfarande höll hög kvalitet? Denna fråga är av naturliga skäl lättare att besvara. 
Det var ett beslut som värkte fram i styrelsen under flera års vånda, och som bottnade 
i många orsaker.  Antalet anställda i branschen minskade, valutasituationen var helt 

förändrad, svenskarnas resvanor var annorlunda. Sammantaget ledde detta fram till 
att verksamheten gick allt sämre ekonomiskt. Till råga på allt sjönk antalet besökare 
från skogsnäringen till kritiskt låga nivåer. 
 Det var helt enkelt nödvändigt att agera. Det handlade om Centralfondens fram-
tid. Vi som varit med under denna resa vet att den varit fylld med motgångar och 
tungt arbete. Men vi vet också att resan har skapat sammanhållning och gemenskap. 
Inte en enda gång under den flera år långa processen med försäljningen har det rått 
någon oenighet mellan parterna. Fack och arbetsgivare har stått eniga och haft en 
gemensam målbild.
 I denna skrift har vi medvetet utelämnat många detaljer som omger försäljnings-
arbetet. För att öppet kunna redovisa detta behöver vi lägga ytterligare något mer 
tid bakom oss. För så här ett och ett halvt år efter det att anläggningen övergick i ny 
ägo, återstår fortfarande några vitala frågor som måste hanteras med gott omdöme. 
I arbetet med att ta fram denna skrift vill arbetsutskottet rikta ett särskilt stort tack 
till Bengt Hallberg, som på ett utmärkt sätt stått för research och skrivjobb.

Januari 2019
Mårten Ericsson
Vd Centralfonden
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Därför blev det ett CFS i Marbella

Hur gick det till när Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket 
och skogsindustrin köpte tomtmark och byggde upp en rehabiliteringsanlägg-
ning på solkusten i södra Spanien, Centro Forestal Sueco?
 Man får söka början i de hälsoresor som Centralfonden började ge individu-
ella bidrag till, enligt riktlinjer som beslutades av fondens styrelse 1963, vilka 
innebar att en tredjedel av avkastningen skulle fördelas i form av individuella 
bidrag till enskilda arbetstagare (destinatärerna). Hälsoresorna var ett socialt än-
damål i enlighet med fondens stadgar. Ursprungligen anslogs 250 000 kronor 
årligen till hälsoresor. Resmålen skiftade. En del personer reste till kuranstalter 
utomlands, medan de flesta sökte och fick bidrag till resor för klimatbyte utan 
någon särskild behandling. Efterfrågan på dessa resebidrag ökade successivt och 
beloppet ökades också senare till 500 000 kronor/år.
 Under våren 1964 mottog Centralfonden en ansökan från Stiftelsen Vintersol 
med en begäran om anslag på 200 000 kronor till en rehabiliteringsanläggning 
för invalidiserande sjukdomar, främst MS, det så kallade Teneriffaprojektet. Ett 
halvår senare beviljades det begärda bidraget, varvid styrelsen ställde som villkor 
att – mot erläggande av vårdkostnaden – vid behov få utnyttja 21 vårdplatser/
år där för stiftelsens destinatärer. Något år senare framfördes till Centralfonden 
ett förslag om bidrag med 1 500 000 kronor till uppförande av en rekonditio-
nerings- och konvalescensanläggning i närheten av Vintersols anläggning på Te-
neriffa. Bidraget skulle ge rätt att disponera 35 platser/år. Detta ledde till att sty-
relsen inom sig utsåg en kommitté på tre personer att utreda om och på vad sätt 
Centralfonden eventuellt borde engagera sig i en sådan anläggning. Kommittén 
leddes av fondens vice ordförande Sven-Hjalmar Lord och parterna represente-
rades av Elis Hedbom SPIAF och Gunnar Larsson Iggesunds AB.
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 Kommittén konstaterade att det övervägande antalet hälsoresor, vartill Cen-
tralfonden lämnat bidrag, gått till varmare klimat, medelhavsområdet eller Ka-
narieöarna.  I en PM från kommittén i december 1966 framhölls att det ligger 
i sakens natur att en så kallad hälsoresa till en särskild anläggning med personal 

som kan ge råd och behandling för en efter den enskildes fysiska förutsättningar 
anpassad rekonditionering bör kunna ge ett väsentligt bättre utbyte än enbart en 
resa till ett varmare klimat utan förening med lämplig aktiv verksamhet eller be-
handling. En rekonditioneringsanläggning enligt moderna principer skulle kun-
na göra god nytta dels ur preventivmedicinsk synpunkt, dels med de behand-
lingsresurser som borde finnas där. Kommittén konstaterade dock att man, med 
få undantag, i Europa saknar verkligt moderna rekonditioneringsanläggningar 
avsedda för sjuka eller överansträngda personer och konvalescenter.
 Kommittén orienterade sig till en början om liknande planer på andra håll 
och sökte bland annat kontakt med medicinsk- och sjukgymnastexpertis. Det 
framkom då bland annat att Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) hade planer 
på att uppföra en rekonditioneringsanläggning i San Augustin på sydspetsen av 
Gran Canaria i anslutning till en beslutad villa- och radhusbebyggelse där på 

ett av föreningen inköpt markområde. Kommittén besökte Teneriffa och Gran 
Canaria. På grundval av dess rapport beslutade styrelsen i december 1966 uttala 
sitt principiella godkännande av ett däri framfört förslag att uppföra en egen 
anläggning på Gran Canaria. Kommittén fick i uppdrag att mera i detalj utreda 
frågor rörande det föreslagna projektet. Det visade sig då att den tomtmark, som 
ursprungligen erbjudits, skulle komma att ligga besvärande nära ett avloppsre-
ningsverk och därmed var ointressant. Som alternativ fanns en annan tomt till 
vilken SAF ursprungligen hade dispositionsrätt. En programskiss till rekondi-
tioneringsanläggning utarbetades för denna tomt. När förhandling upptogs om 
tomten visade det sig emellertid att den av SAF återlämnats till den spanske  
markägaren. Denne begärde först ett 50 procent högre tomtpris än vad SAF 
offererat Centralfonden. Slutligen föll det hela eftersom markägaren avböjde 
försäljning. Förlusten var emellertid inte stor då det rörde sig om en tomt på 
 6 000 kvm omgiven av annan bebyggelse på alla sidor.
 I och med att detta projekt inte kunde realiseras, blev det aktuellt att under-
söka andra lämpliga förläggningsplatser. Vid kontakter med Riksförbundet mot 
Reumatism (RMR) upplystes att RMR funnit klimatet på spanska sydkusten var 
att föredra i jämförelse med andra alternativ och att RMR arbetade på att för-
verkliga en reumatikeranläggning där. Kommittén besökte i maj 1967 det span-
ska fastlandet, närmare bestämt kustområdet öster och väster om Malaga och 

fann klimat, natur och växtlighet där vara mer tilltalande jämfört med den på 
Gran Canaria. Ett tiotal olika tomtprojekt med eller utan byggnader studerades.

Köp av fastigheter i Marbella

Slutet blev dock att kommittén fann de byggnader med tillhörande mark som 
sedan bildade kärnan i Centro Forestal Sueco. De låg 6 km väster om Marbella 
och bestod av två skilda fastighetsobjekt med från början olika ägare. I det ena 
fallet rörde det sig om ett hotell med 26 dubbelrum fördelade på tre byggnader 
förlagda omkring en pool. Tomten gränsade mot kustvägen och utmed denna 
fanns en till hotellet hörande restaurang samt parkeringsplats. Hotellet ägdes av 
en spansk familj som återvänt från verksamhet i Sydamerika och uppfört hotel-



8 9

let. Den andra fastigheten, som utmärkte sig bland annat genom en magnifik 
uppfart från kustvägen kantad av palmer och andra vackra växter, var bebyggd 
med en stor privatvilla med utpräglad spansk charm samt med mycket smakfull 
inredning och möblering. Framför villan fanns en simbassäng. Tomten, där vil-
lan låg, var välskött medan andra halvan av tomten, som låg lägre, var uppfylld 
med diverse fyllnadsmaterial och bevuxen med eucalyptusträd. Båda dessa fast-
igheter var till salu. Det begärda priset för den större fastigheten var 22 000 000 
pesetas och för den mindre med hotellet 16 500 000 pesetas. (1967 motsvarade 
100 spanska pesetas cirka 8,40 svenska kronor). Centralfonden fick option på 
köp av fastigheterna fram till den 30 juni 1967.
 Inom kommittén kom man snabbt till enighet om att dessa fastigheter skulle 

kunna bilda en god grund för en rekonditioneringsanläggning. Rum fanns redan 

för 52 gäster, restaurangen fungerade – även om köket var i enklaste laget – och 
villan skulle kunna bli en förnämlig samlingspunkt. Som experter anlitade kom-
mittén tekn. lic. Stig Regnell och arkitekt Ragnar Hedström. I rapport till styrel-
sen redovisade kommittén resultatet och föreslog inköp av de båda fastigheterna 
och föreslog dessutom ett särskilt anslag för ombyggnad av restaurangköket samt 
uppförande av en nybyggnad för medicinsk och sjukgymnastisk behandling. Ef-
ter diskussion i styrelsen den 14 juni 1967 fick kommittén bemyndigande att 
förhandla med berörda fastighetsägare om inköp till bästa möjliga pris. Köpe-
avtalet skulle underställas styrelsen för godkännande. Samtidigt skulle en plan 
tas fram för hur administrationen av den tänkta rekonditioneringsanläggningen 
borde ordnas.

 Kommittén återvände till Spanien och kunde efter nog så besvärliga förhand-
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lingar med säljarna pruta cirka 15 procent av optionspriset. Dessa köpeavtal för 
fastigheterna, inklusive alla inventarier, som uppgick till 35 600 000 pesetas 
inklusive lagfartskostnader och skatter, godkändes sedan av Centralfondens sty-
relse.
 Under hela efterkrigstiden var Spanien en fascistisk diktatur under Francisco 
Franco. Var detta något som påverkade planerna på att uppföra en rekonditione-
ringsanläggning i Marbella? Under 1960-talets fick Spanienfrågan ökad aktuali-
tet. Det fanns till exempel en scen i Vilgot Sjömans film ”Jag är nyfiken – gul”, 
inspelad 1966, där Lena Nyman möter hemkommande charterresenärer från 
Spanien med förebråelser om hur det kändes att åka till ett fascistland. Det går 
dock inte att finna någon invändning mot planerna av denna anledning i styrel-
seprotokollen. Frågan fick ny aktualitet 1975, mer därom nedan.

Kö av patienter

Vid ett styrelsebesök på CFS i november 1967 redovisade Stig Regnell förslag 
av 1 Motionsanläggning och läkarmottagning. 2 Uppförande av personalbostad. 
3 Anläggande av gångtunnel, innefattande förvärv av 800 kvm mark. 4 Om-
byggnad av hotellets köks- och restaurangavdelning. 5 Upprustning av befintlig 

VVS-anläggning. 6 Anläggande av mur mellan hotellfastigheten och den all-
männa vägen Malaga – Cadiz. Styrelsen beslutade att arbetsgruppen för dessa 
ändamål fick förfoga över ett belopp av högst 1 miljon kronor.
 Styrelsen beslutade i december 1968 att anställa läkar-, sjuksköterske- och 
sjukgymnastpersonal. Man uppdrog åt Hedbom, Larsson och Lord att förhandla 
om ett eventuellt inköp av ytterligare en tomt öster om anläggningen.  Förvärvet 
av tomten blev klart den 24 maj 1969. CFS invigdes officiellt den 2 april 1969 
av Sveriges ambassadör i Madrid Jan Stenström. 
 Elis Hedbom ersattes i kommittén av Henry Åström, Skogsarbetareförbun-
det. Styrelsen utsåg i juni 1969 de tre i kommittén till CFS-delegation för att få 
en ändamålsenlig ledning av CFS. På samma gång diskuterades möjligheterna 
att utöka kapaciteten på anläggningen. I oktober samma år beslutades av en 
utbyggnad med 20 småhus, casitor, i sluttningen ovanför kustvägen längs med 

Medelhavet. Casitorna uppfördes i andalusisk stil och grupperades vackert och 
nära nog genialiskt topografiskt. Casitabyggandet innebar ett betydande mervär-
de för anläggningen, vilket ökade gästkapaciteten till 80 personer.
 I juni 1970 tillsattes en vd för Centralfonden, men redan i mars 1972 entledi-
gades vd:n och styrelsen tillsatte ett AU med Sven-Hjalmar Lord, Gunnar Lars-
son och Sigun Björk SPIAF för att leda verksamheten. Beläggningen på anlägg-
ningen var 1973 nära nog hundraprocentig, 541 destinatärer, och flera stod i kö.

”Res inte till Spanien!”

Francoregimens avrättning av fem politiska fångar den 27 september 1975 led-
de till stora demonstrationer över hela Europa där krav restes på motåtgärder. 
8000 människor samlades i demonstrationer utanför den spanska ambassaden i 
Stockholm och tusentals möttes på Götaplatsen i Göteborg. Statsminister Olof 
Palme fördömde avrättningarna och kallade i ett berömt tal vid den pågående 
socialdemokratiska kongressen den frankistiska regimen för ”dessa satans mörd-
are”. Partiet startade en insamling till stöd för Spaniens folk i kampen för demo-
krati och frihet och uppmanade tillsammans med LO sina medlemmar att inte 
resa till Spanien. LO genomförde senare under hösten en affischkampanj med 

budskapet ”Res inte till Spanien”. Det var bland annat denna som minskade den 
svenska chartertrafiken till Spanien med 38 procent från 1975 till 1976. 1977 
var besökssiffrorna tillbaka på i stort sett samma nivå som 1975. LOs bojkott 
mot att resa till Spanien ställde naturligtvis styrelseledamöterna från LO-för-
bunden i ett svårt dilemma. Ett dilemma som troligen också destinatärerna/
resenärerna, oftast medlemmar i LO-förbund, upplevde. Det var förmodligen 
en bidragande orsak till att ansökningarna om resor till CFS minskade från 789 
st 1975 till 611 st under 1976, vilket motsvarade en minskning med 23 procent. 
I likhet med charterresandet så blev nedgången tillfällig.
 Francisco Franco dog den 20 november 1975 och Spanien kunde börja sin 
övergång från diktatur till en modern västerländsk demokrati. Spanien blev 
medlem i EG 1986.
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Från kohandel till samverkan

Styrelsen var redan nu angelägen om att det klart och tydligt skulle framgå att 
CFS var en rehabiliteringsanläggning och inte ett semesterhem. Invändningar 
fanns visserligen från arbetstagarledamöter i styrelsen, rehabilitering menade 
man låg inom arbetsgivarens ansvar, men däremot inte självklart i ett soligt 
och varmt klimat. Genom skapandet av CFS fick parterna i styrelsen nu ett 
gemensamt intresse, som man från båda sidor var inriktad på att slå vakt om och 
skydda.  Den tidigare kohandeln mellan parterna ersattes tack vare CFS med 
samverkan. Vid ”25-årssammanträdet” med styrelsen den 20 maj 1976 uttryck-
te ordföranden John ”Kinna” Ericsson sin glädje över den enighet som rådde i 
styrelsen kring tillkomsten av CFS i Spanien. Trots alla förändringar som skett 
på det sociala området fanns det fortfarande förutsättningar för Stiftelsen Cen-
tralfonden att fylla en nyttig funktion nämligen att skicka anställda till ”deras 
eget” rehabiliteringscentrum i Marbella.
 Den ökade gästkapaciteten medförde behovet av en rymligare matsal samti-
digt som det vid tillträdet nyrenoverade restaurangköket visade sig vara nedslitet. 
För att få en bestående god lösning beslutade styrelsen i december 1975 att, på 
förslag från Regnell, uppföra en ny matsal med därtill hörande köksutrymmen 
samt en särskild personalbyggnad för den spanska personalen till en beräknad 
kostnad av 1 600 000 kronor. Restaurangen placerades på en ny plats inom 
tomtområdet, där man fick en vacker utsikt mot bergen. Svårigheter att erhålla 
byggnadstillstånd försenade och fördyrade projektet, så det krävdes ett tilläggs-
anslag på 250 000 kronor. Den nya restaurangen togs i drift i januari 1978. Man 
konstaterade nu att det skulle bli svårt att få tillräcklig avkastning på fondkapi-
talet för att täcka löpande utgifter.
 Den 18 april 1978 utsåg Regeringen talmannen Ingemund Bengtsson att er-
sätta John ”Kinna” Eriksson som ordförande i Stiftelsen Centralfonden.

Ekonomin börjar svikta

Under 1978 framkom önskemål om att anlägga en varmvattenpool i anslut-
ning till kliniken. Utredningen och planeringen fördröjdes av olika orsaker, men 
med rundskrivelse inom styrelsen i februari 1980 fick AU fullmakt att använda 
1 060000 kronor för ändamålet. Beläggningen var 1980 hundraprocentig, även 
1981 var det nästan full beläggning. Under styrelsen junisammanträde disku-
terades de ekonomiska problemen, att fondkapitalet urholkas – i alla fall realt. 
Idén med bidrag från företagen ansåg man borde prövas.
 I juni 1983 föreslog en särskilt tillsatt ekonomigrupp att kretsen av medlems-
företag skulle utvidgas, så att Centralfonden i princip skulle omfatta samtliga 
anställda inom skogsindustri och skogsbruk. Diskussion fördes om att avsätta 
en halv promille av lönesumman, med lika stor del från företagen, till Cen-
tralfondens kapitaluppbyggnad.  Lösningen förutsatte att den kunde ske utan 
beskattning. Skogsindustriförbundet sa senare nej till förslaget, som därmed föll.
 I den treårsprognos som presenterades 1982 framgick klart ett betydande un-
derskott i CFS´ driftsresultat, varför besparingsåtgärder blev nödvändiga. För 
första gången visade det sig 1983 vara svårt att belägga CFS hundraprocentigt. 
Antalet ansökningar var det lägsta sedan starten 1968. Karl-Erik Bergqvist Trä-
industriarbetarna ersatte Sigun Björk i AU.



14 15

Stödföreningen Centro Forestal Sueco

De ekonomiska problem som Centralfonden hade att bemästra ökade efter 
hand. På grund av ökade kostnader både i Spanien och i Sverige räckte medlen 
i fonden inte längre till för att bekosta gästernas resa, behandling och uppehälle. 
Styrelsen ställde sig 1984 bakom ett förslag från den ekonomiska gruppen att 
bilda en intresseförening, bestående av företag inom skogsnäringen. Anslutning 
erbjöds även företag som dittills stått utanför Centralfonden. Föreningen Centro 
Forestal Sueco bildades därmed 1985. Föreningens företag betalade en årsavgift 
samt en serviceavgift per år om 50 kronor per anställd. I början av 90-talet sattes 
stödföreningens serviceavgift ned till tio kronor per anställd och år. Detta gjor-
des med anledning av att den statligt inrättades Arbetslivsfonden – uppbyggd 
med arbetsgivaravgifter – beviljade företagen bidrag med 70-75 procent av kost-
naderna för rehabilitering på CFS. Stödföreningens medel skulle i fortsättningen 
användas för informationsmaterial.
 1985 var det åter full beläggning på anläggningen. Styrelsen utsåg 1986 vär-
dinnan på CFS, Birgit Gumaelius till platschef för anläggningen. 

Dramatisk natt

Natten den 28 februari – 1 mars 1986 kom CFS-anläggningen att på ett påtag-
ligt sätt bli del av den tragedi och det trauma som drabbade Sverige i och med 
mordet på statsminister Olof Palme.  Riksdagens talman Ingemund Bengtsson, 
var också ordförande för Centralfonden och befann sig vid denna tidpunkt med 
AU för möten på CFS. Enligt 1974 års regeringsform är det talmannens uppgift 
att föreslå ny statsminister. Genom Birgit Gumaelius nås talmannen av dödsbu-
det. Eskorterad av spansk säkerhetspolis företogs resan på natten till flygplatsen 
i Malaga, där den spanske premiärministerns Felipe Gonzales ställt sitt flygplan 
till förfogande. Talman Bengtsson flögs omedelbart hem till Sverige och kunde 
därmed snabbt och bestämt inträda i sin konstitutionella roll och en ny statsmi-
nister utses.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

I maj 1988 ersattes Gunnar Larsson av Göran Engström SCA i AU. I maj 1989 
avtackades Sven-Hjalmar Lord. Styrelsen beslutade att Lord och Engström skul-
le kvarstå i AU tills efterträdare utsetts. Externpatienter bereddes 1989 för första 
gången vistelse på CFS, eftersom skogsnäringen inte längre ensam kunde be-
lägga anläggningen. De första externa patienterna kom från Bygghälsan. Sty-
relsen beslutade om en kursändring. CFS övergick från vård och behandling 
till arbetslivinriktad rehabilitering. CFS hade inte längre egen klinikläkare, utan 
verksamheten bedrevs fortsättningsvis i stället i nära kontakt med branschens 
företagshälsovård i Sverige.
Den 19 juni 1990 meddelades att Regeringen utsett Lars-Gunnar Albåge att 
efterträda Ingemund Bengtsson samt att Greger Widgren skulle efterträda 
Sven-Hjalmar Lord. Styrelsen beslutade då att både ordförande och vice ordfö-
rande ska ingå i AU tillsammans med Karl-Erik Bergqvist och Ragnar Pihlgren 
Skogsindustrierna.

Skogsnäringen krymper

1990-talets början var en tid av mycket stora samhällsekonomiska problem i 
Sverige. Arbetslösheten steg till tidigare otänkbara tal. Näringslivet – inte minst 
skogsnäringen – omstrukturerades och rationaliserades genomgripande. Antalet 
anställda i skogsbruk och skogsindustri minskade i snabb takt. Tydliga tecken 
märktes på att ansträngningarna för att få till stånd en arbetslivsinriktad rehabili-
tering avmattades i takt med de restaureringsåtgärder för samhällsekonomin som 
måste vidtas. Arbetslivsfonden avskaffades. Företagshälsovården fick mindre 
självständighet och lägre status än tidigare. Huvudfinansiärer för den arbetslivs-
inriktade rehabiliteringen blev försäkringskassorna, som endast hade begränsade 
medel från statsbudgeten för detta ändamål.
 Ragnar Pihlgren utsågs till vd för Centralfonden den 1 april 1992, samtidigt 
blev Staffan Aminoff Skogsindustrierna ledamot av AU. Ett år senare återfick 

AU den operativa ledningen. Läget för CFS blev bekymmersamt med vikande 
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underlag och alltmer försämrad ekonomi. AU utredde konsekvenserna av en 
eventuell nedläggning av CFS. Styrelsen beslutade ändå att angripa problemen 
offensivt genom att gå in i ett mer dynamiskt skede - genom att satsa i stället för 
att bromsa. Den gamla matsalen på CFS byggdes om till en lokal för gästernas 
fritid ”Cluben” som invigdes i september 1992. Villan iordningsställdes till kon-
ferenslokal. För att nedbringa kostnaderna för driften genomfördes en kraftig 
reduktion av den spanska personalstyrkan vid CFS, från 27 till 16.

Samarbete med Rygginstitutet

Från och med 1994 ersatte Paul Ellemark SIF Karl-Erik Bergkvist i AU. På 
uppdrag av styrelsen och AU gjordes 1994 en extern utredning och analys av 
dels rehabmarknaden i stort, dels CFS Rehabs framtidsmöjligheter. Utredningen 
visade att endast väl etablerade rehabproducenter skulle komma att överleva. Vid 
styrelsen höstsammanträde 1994 anmälde ordföranden, Lars-Gunnar Albåge, 
att AU haft fortlöpande samtal med Rygginstitutets VD Kent Nyman angående 
eventuell samverkan. Ett ”Letter of intent” presenterades för styrelsen. Målet 
var att göra CFS självbärande. Kvalitetssäkring skulle utformas av RI. Styrelsen 
ställde sig bakom förslaget till överenskommelse om samarbetsprojektet RI-CFS. 

Huvuddelen av verksamheten på CFS skulle bedrivas enligt RI:s koncept. I mån 
av utrymme skulle dock CFS kunna bedriva egen verksamhet, som rekreation, 
konvalescens med sjuksköterska som trygghetsfaktor, liksom konferenser, ut-
bildning samt uthyrning för semestervistelser.
 Mot bakgrund av EU-inträdet och ändrad stiftelselagstiftning såväl i Spanien 
som i Sverige gjordes 1996 ett arbete för att få en adekvat juridisk struktur för 
den spanska verksamheten. En spansk ”filialstiftelse” till Centralfonden bildades. 
Detta var en juridisk konstruktion som dittills var okänd i Spanien, men som 
godkändes av myndigheterna. Som följd av den ändrade juridiska strukturen 
momsregistrerades filialstiftelsen, den ekonomiska redovisningen modernisera-
des och anläggningen anpassades till de spanska myndigheternas krav.
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Nöjda patienter

I en utvärdering av 181 patienter som behandlades på CFS under första halvåret 
1993, ansåg 27 procent att de blivit bra, 53 procent ansåg att de blivit bättre, 
medan det för 20 procent var oförändrat.  Ur en artikel från Dagens Nyheter 
den 9 april 1996 om polisen Inger Bergström från Graninge i Ångermanland 
som fick chansen att rehabilitera en skada hon fick i tjänsten i spanska Marbella: 
Jag har fått tillbaka livslusten. Efter påsk kan jag göra comeback på jobbet som 
närpolis i Långsele. Vi träffar henne vid anläggningen Centro Forestal Sueco, 
CFS som ägs av den svenska skogsnäringen. Den är omgiven av palmer, det 
prunkar i blomsterrabatterna och Medelhavet skymtar på den andra sidan vägen 
ner mot Gibraltar. CFS startade 1968 främst för att behandla utslitna skogsar-

betare i vilsam miljö. Alla i vårdpersonalen är svenskar. Man har kapacitet att 

ta emot omkring 500 patienter per år. Behandlingsresultaten sett över åren är 
goda visar utvärderingar som gjorts. Inger tycker att Marbellavistelsen, som är 
på fyra veckor, blivit en vändpunkt för henne. Varför? ”En hel månad får jag 
koncentrera mig helt på mig själv och lära mig ett individuellt träningsprogram. 
Jag har kommit över rädslan att röra mig, jag övar ett nytt träningsprogram för 
att stärka mina rygg- och nackmuskler och jag vet nu mycket mer om hur jag 
kan förebygga skador. Eftersom jag aldrig varit utomlands förut följde min man 
Harry med hit och delade rum med mig de första veckorna. Snart får han hem 
en ny fru, säger hon leende på testcykeln.
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AGS-fonden stöttar CFS

SAF och LO beslutade att ur AGS-fonden bevilja Centralfonden ett anslag med 
fem miljoner kr för åren 1993 och 1994 att disponeras för rehabiliteringsstipen-
dier avsedda för skogsnäringens anställda inom LO-området. AGS-fonden bevil-
jade ytterligare 5 miljoner kronor vardera för åren 1996 och 1997 att användas 
till stipendiemedel, i enlighet med det tidigare beslutet. Beläggningen var även 
fortsättningsvis låg, men ordföranden underströk vid styrelsemötet i maj 1997 
att orsaken till detta knappast var att finna i vare sig rehabutbud, utrustning eller 
personalkompetens eller i att CFS låg utomlands utan härrörde från de svårig-
heter som rehabiliteringen hade i Sverige. Bengt Hallberg Pappers ersatte Paul 
Ellemark i AU.
 CFS beviljades även fortsättningsvis medel ur AGS-fonden för rehabstipendi-
er, nu med 6 miljoner kr för vart och ett av åren 1998, 1999 och 2000. Från den 
1 januari 2000 anställdes på deltid Staffan Aminoff som verkställande ledamot 
av AU.

Vistelsevärdehöjande investeringar

I maj 2000 beslutade styrelsen att senare tids goda kapitaltillväxt i fonden till en 
del skulle få nyttiggöras CFS-anläggningen genom investeringar och underhåll 
i syfte att höja vistelsevärdet för CFS´ gäster. Det beslutades att sammanlagt 
6,5 miljoner kronor fick disponeras för investeringar i anläggningen under åren 
2000, 2001 och 2002. Åtgärderna avsåg bland annat ombyggnad av hotellpool, 
nyasfaltering av hela anläggningen och en genomgripande modernisering av 
samtliga casitor, hotellrum, matsal och kök.
 Under hösten 2000 kunde styrelsen konstatera att beläggningen på CFS 
under året utvecklats positivt, främst tack vare avtal med några landsting om 
reumatikerrehabilitering samt genom god tillströmning av semesterresenärer. 
Denna beläggningsökning, tillsammans med andra mer tillfälliga ekonomiska 
tillskott, gjorde att CFS för första gången på många år kunde uppvisa ett positivt 

rörelseresultat. Vid överläggningar med Rygginstitutet under hösten 2000 var 

man överens om att förlänga det treåriga samverkansavtalet ytterligare ett år, för 
att få längre tid att pröva och utvärdera samarbetsformerna och verksamhetens 
ekonomiska utveckling.
 Av en rapport från resultatutvärdering av 321 elever (207 män och 114 kvin-
nor) som rehabiliterades på CFS 1998-2000 framgick:
 • Medelålder 47 år.
 • 90 procent av deltagarna arbetar helt eller delvis sex månader efter 
 rehabiliteringen.
 • Smärtupplevelser förbättrades med i genomsnitt 20-28 procent, 
 konditionen förbättrades med 16 procent och funktionskapaciteten med  
 21 procent under rehabiliteringen.

Minskad beläggning

Wiwi-Anne ”Lotta” Karlsson tillträdde successivt som platschef inför Birgit Gu-
maelius pension den 1 april 2002. På styrelsemötet i maj 2002 tydde progno-
sen på en kraftig nedgång av beläggningen första halvåret, vilken innebar en 
intäktsminskning med 2 miljoner kronor jämfört med budget. Vid avslutande 
diskussion betonades den mycket allvarliga situationen dels beträffande den eko-

nomiska utvecklingen för verksamheten, dels beträffande destinatärskretsen som 
utgjorde en alltmer krympande andel av verksamheten.
 I november 2002 beslutade Näringsdepartementet att utse Ingemar Eliasson, 
riksmarskalk och fd landshövding i Värmland, till ny ordförande för Centralfon-
den samt utse Marianne Stålberg, ordförande i Försäkringskasseförbundet, till 
ny vice ordförande från den 1 januari 2003. Samarbetsavtalet med Rygginstitu-
tet förlängdes med ytterligare ett år.
 På styrelsens novembersammanträde redovisade Kent Nyman på vilket sätt 
rehabiliteringen följs upp – under kursen med undersökningar, speglingar och 
enkäter, uppföljningar 6-12 månader efter kursen samt genom medverkan i oli-
ka utvärderingsprojekt med vetenskaplig status. Rygginstitutets mål är att alla 
som varit på rehabilitering till 75 procent ska vara i aktivitet vid uppföljningen 
efter sex månader. Detta lyckas man med alla som varit på 2- och 4-veckors re-



22 23

habilitering i Sverige och på CFS. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp bestående av 
AU och FiU för att skyndsamt utreda om verksamheten som producent av bland 
annat rehabilitering i samarbete med Rygginstitutet på Centralfondens egen an-
läggning CFS är det bästa sättet att tillgodose de sociala ändamålen för skogs-
näringen? Vilka förutsättningar finns för att öka destinatärkretsens nyttjande av 
CFS? Hur kan i så fall en ombyggnad/tillbyggnad samt en mer omfattandeplan 
för reparation och underhåll genomföras och finansieras?

Treårigt handlingsprogram

Även om den totala beläggningen på CFS minskade något under 2004 jämfört 
med 2003, så ökade skogsnäringens beläggning både i absoluta tal och i andel. 
Skogsnäringens andel av beläggningen kom att uppgå till 57 procent. Denna 
ökning hade åstadkommits främst genom olika åtgärder som genomförts efter 
enkätundersökningen vid årets början rörande skogsnäringens syn på CFS-verk-
samheten. På styrelsens majsammanträde 2005 redovisades det förstärkta AU:s 
förslag, som innebar att CFS skulle ges en prövotid att med hjälp av ett hand-
lingsprogram inom 3 år visa ekonomisk stabilitet. Det av AU uppsatta målet var, 
att CFS inom treårsperioden skulle bära sina kostnader och även generera ett 

överskott för täckande av normalt fastighetsunderhåll.
 I majsammanträdet 2006 uppsattes målet, att i maj 2008 kunna redovisa 
en verksamhet för CFS som uthålligt åtminstone gav 1 miljon kronor i årligt 
överskott, att beläggning och intäkter från skogsnäringen skulle utgöra minst 
50 procent. Styrelsen beslutade också om en förstudie för framtida utbyggnad 
för en kapacitetsökning skulle göras under hösten. Vid uppföljningen av treårs-
planen i maj 2007 konstaterade ordföranden att den ekonomiska utvecklingen 
varit mycket god i CFS-verksamheten. Ett underskott 2004 på nära 3 miljoner 
kronor hade vänts till ett överskott 2006 på nära 1 miljon kronor. Detta hade 
åstadkommits genom en tuff hantering av kostnadsmassan, en ökad flexibilitet i 
personalutnyttjandet och ökade intäkter genom marknadsföring och produktut-
veckling. Mot bakgrund av försämrad prognos för 2007 beslutade styrelsen att 
treårsplanen för slutligt ställningstagande om CFS’ framtid skulle förlängas med 
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ett år, till våren 2009. 
 Arkitekt Ulf Ranhagen presenterade en dispositionsplan för ett utbyggt CFS 
omfattande, ombyggnad av Spanska torget med reception och kontor, ny ser-
vicebyggnad vid nuvarande parkering, ny trafiklösning genom området och 
utbyggnad av casitaområdet med fler casitor för 17 ytterligare enkelrum. Upp-
skattad kostnad 25 miljoner kronor, inklusive om- och utbyggnad av matsalen, 
Styrelse beviljade AU 1 miljon kronor till förprojektering och ytterligare 1,5 mil-
joner kronor för att omgående starta angelägen om- och utbyggnad av matsalen.

Strategigrupp

Vid uppföljningen av treårsplanen i november 2007 konstaterade styrelsen att 
kärnverksamheten sviktade och att osäkerhet rådde om rehabmarknadens fram-
tida utveckling.  Styrelsen uppdrog åt AU att föra diskussioner med eventuella 
samarbetspartners om drift och ägande av CFS, att se över verksamhetens fram-
tida organisation och driftsform, att tillsätta en strategigrupp med två utomstå-
ende personer som förstärkning av AU under 2008 för bedömning av framtida 
marknad, organisation och ledning. AU tillsatte Göran Svanström och Sune 
Ekbåge.

 Strategigruppen presenterade i maj 2008 en analys av kostnader för ledning 
och marknadsföring, som rätteligen borde hänföras till CFS, vilka skulle öka 
belastningen på resultatet med 1,4 milj. kr. För nödvändigt underhåll och inves-
teringar för upprustning och kvalitetshöjning av befintlig anläggning behövde 
resultatet förbättras med ytterligare 1,5 miljoner kronor. För att minska kost-
naderna föreslogs att undersöka om delar av verksamheten, t ex inom trädgård, 
underhåll, städning och restaurang, kunde läggas ut på entreprenad, att under-
söka om delar eller hela anläggningen kunde stängas under lågsäsong. Styrelsen 
beslutade att undersöka möjligheterna till fortsatt drift utifrån uppställda krav 
samt att förbereda avvecklingsprocess, om sådan visade sig ofrånkomlig.
 På sammanträdet i november 2008 redogjorde AU för möjliga samarbetspart-
ners, bland annat ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet i Sverige, som 
genom ombud förhört sig om möjlig ägarsamverkan med bibehållen verksamhet 

på CFS. Under hösten sades personal upp inom trädgård, underhåll och städ 
vilket krävde avgångsvederlag på 6 miljoner kronor till de uppsagda, en kostnad 
Centralfonden stod för. Entreprenader upphandlades, de årliga kostnadsbespa-
ringarna uppskattades till cirka 1,5 miljoner kronor.
 Styrelsen betonade på sitt majsammanträde 2009 att det i nuläget var viktigt 
för CFS att arbeta med aktiva marknadsföringsåtgärder för att öka beläggningen 
samt att fortsätta arbetet med ytterligare kostnadsbesparingar. Samtidigt gällde 
det att förbereda sig på bästa sätt för en eventuell nödvändig försäljning. 

Nytt AU

Mårten Ericsson ersatte Staffan Aminoff i AU och som verkställande ledamot 
den 1 juli 2009, samtidigt ersattes Bengt Hallberg av Henry Heiniö i AU. Den 
1 oktober avgick Ingemar Eliasson och Marianne Stålberg som ordförande och 
vice ordförande för Stiftelsen Centralfonden. Regeringen utsåg Jan-Peter Duker 
och Sune Ekbåge till deras efterträdare. Under året installerades en solenergian-
läggning mellan villan och kustvägen.

Beslut om försäljning

Som framgår av diagrammet i bilaga 2, minskade personalstyrkan i den svenska 
skogsnäringen till under en tredjedel 2010 jämfört med 1970. Detta var den 
främsta anledningen till att skogsnäringens anställda (destinatärernas) andel av 
beläggningen på CFS blev allt lägre.  I stället ökade den externa andelen, som 
reumatiker med flera. Tillsammans med skenande underskott i verksamheten, 
bland annat på grund av ofördelaktig valutakursutveckling, kunde inte verksam-
heten på sikt anses leva upp till ändamålsparagrafen i stiftelsens stadgar. Styrelsen 
beslutade därför att ge AU mandat att förhandla om försäljning av CFS.
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Försäljningsförsök

Under 2009 gjordes ett första försök att sälja CFS, inklusive verksamhet, till ett 
fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet i Sverige. Ett Letter of Intent (av-
siktsförklaring) undertecknades och en Due Dillegence-process (företagsbesikt-
ning) genomfördes under hösten. Det blev dock ingen försäljning, förmodligen 
var det osäkerheten kring en ny stadsplan, eftersatt underhåll och framtida kost-
nader för personalavveckling, som gjorde att intresset svalnade hos den tänkte 
köparen.
 Styrelsen stod fast vid sitt inriktningsbeslut från maj och med hänsyn tagen 
till den negativa resultatutvecklingen ansåg såväl arbetstagare som arbetsgivare 
att en försäljning brådskade och gav AU ett brett mandat att arbeta vidare med 
uppdraget. I det försäljningsprospekt som lanserades skulle det tydligt framgå att 
CFS även kunde säljas som ren fastighet, utan pågående verksamhet.

Ny stadsplan

Den nya stadsplanen som antogs 2010 medgav ökat handlingsutrymme för 
framtida byggnationer, vilket var mycket positivt för CFS, liksom att en bro 
hade byggts över Rio Verde med förbättrad kommunikation till Puerto Banus.
 På styrelsesammanträdet i maj 2010 rapporterades att verksamheten gått med 
ett underskott på 5 miljoner kronor 2009. AU rapporterade vidare att mängder 
med kontakter tagits med hotellbranschen inom hela Europa, såväl investerare 
som utvecklare och operatörer, men att endast en intressent lagt ett konkret bud. 
Den potentielle köparen vägrade dock visa affärsreferenser varför ingen affär blev 
av. Styrelsen menade att målsättningen var att fastigheten skulle överlåtas till ny 
ägare vid kommande årsskifte, att all verksamhet vid CFS skulle vara avvecklad 
om köparen så önskade. Om AU bedömde att inte ett tillfredsställande försälj-
ningspris kunde uppnås ändå avveckla all personal vid CFS senast vid årsskiftet, 
med undantag för nödvändiga nyckelpersoner.
 Det uppdrogs också åt AU att med utgångspunkt i stiftelsens stadgar inleda 
ett strategiarbete med syftet att återkomma till styrelsen med förslag om stiftel-
sens framtida verksamhetsinriktning och organisation.

Managementavtal

I november konstaterades att ansträngningarna att sälja CFS inte burit frukt. I 
stället fanns ett förslag att ett konsortium bestående av Lotta och Ingvar Karls-
son, Kent Nyman och Anders Läck, Freys hotell med ett manegementavtal under 
en treårsperiod skulle driva rehabiliterings- och konferensverksamhet på CFS. 
Centralfonden lovade förespråka att skogsnäringen fortsatte att använda anlägg-
ningen. Stiftelsens verksamhet i Marbella avvecklades och sammanlagt 997 000 
euro betalades ut till personal som slutade fram till den 15 december 2010.
 Mårten Ericsson och Bengt Hallberg rapporterade från sitt utredningsupp-
drag till styrelsen i november 2011 om Centralfondens framtida strategi - med 
förslag att den ska skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för anställda 

inom skogsbruk och skogsindustri med fokus på rehabilitering och friskvård. 
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Under 2011 fick sammanlagt 53 destinatärer från skogsnäringen subventionerad 
vistelse på CFS under den nya driftformen.

Skattebefriad stiftelse

AU ägnade stor uppmärksamhet åt skattefrågan vid en eventuell försäljning av 
CFS. Det var viktigt att få Centralfonden klassad som en social stiftelse ”med 
bästa regim” i Spanien.  Inför styrelsen i november 2012 rapporterade Mår-
ten att spanska skattemyndigheterna gett skriftligt besked på att vi reducerat 
vår skattesats i Spanien till max 10 procent. AU gick vidare och önskade för-
handsbesked om total skattebefrielse även i Spanien i egenskap av prioriterad 
stiftelse. På styrelsemötet i november 2013 återkom Mårten med beskedet att 
spanska myndigheter nu avgett förhandsbesked på att Centralfonden var befriad 
från skatt även i Spanien. Det gällde såväl intäkter från löpande verksamhet 
som för kapitalintäkter. Som första utländska stiftelse hade Centralfonden blivit 
klassad ”bästa regim stiftelse”, vilka är skattebefriade enligt spansk lag. Genom 
att Centralfonden bibehållit CFS som en spansk filial, med tydlig verksamhet 
kopplat till stiftelsen Centralfonden fanns goda förutsättningar att vinsten från 
en försäljning skulle bli skattefri. Det var dock av största vikt att skogsnäringen 

fortsatte att utnyttja anläggningen för rehabilitering och konferenser så länge 
Centralfonden var ägare.

Lång försäljningsprocess

Försöken att sälja CFS genomfördes i följdverkningarna av den globala finans-
krisen 2008, vilken drabbade Spanien extra hårt och resulterade under lång tid i 
kraftigt fallande fastighetspriser, inte minst på Solkusten.
 Tre mäklare jobbade parallellt med försäljning av CFS. Ingen mäklare fick 
exklusivitet annat än mot egna kunder. Ett femtontal spekulanter fanns, varav 
en var enträgen, men inte i närheten av ett avslut. Ett stort antal intresseförfråg-
ningar droppade in under hela försäljningsprocessen. Intressenternas seriositet 

undersöktes mycket noga och en del av dessa intressenter kunde då avföras från 
listan över tänkbara köpare. När ingen köpare fanns under 2012 förlängdes ma-
negementavtalet med CFS Freys i tre år från den 15 januari 2013.
 Under 2014 och 2015 ökade aktiviteten på fastighetsmarknaden i Spanien 
och flera nya intresserade fastighetsinvesterare hörde av sig. Förhandlingarna 
med ett par av dessa resulterade i att Letter of Intent undertecknades, men inget 
av dem resulterade i något fullbordat köp.
 AU konstaterade att eftersom inget köp fullföljdes var det viktigt ur skattesyn-
punkt att det fasta driftstället ändå behölls, vilket var mycket besvärligt eftersom 
manegementavtalet med CFS Freys sagts upp och anläggningen nyligen tömts 
genom mycket arbete på kort tid. Ingvar Karlsson återanställdes för fastighets-
skötsel och Lotta Karlsson anställdes av Centralfonden som platschef. Ett nytt 
avtal tecknades med CFS Freys för drift av verksamheten på anläggningen.

Ogiltigförklaring av stadsplanen

En försvårande omständighet för försäljning var att Spaniens högsta domstol 
ogiltigförklarade ett antal tidigare planbeslut på Solkusten, bland annat den 
byggplan som Junta d`Andalucia antagit för Marbella kommun 2010 som var 

fördelaktig för CFS. Förutsättningarna förändrades därmed och i stället var det 
nu stadsbyggnadsplanen från 1986 som gällde. Det var uppenbart att detta skul-
le påverka köparnas intresse av fastigheten. Det var nu viktigt att klargöra vilka 
byggrätter som rådde enligt planen från 1986 och få klarhet i hur kommunens 
planer avseende en ny stadsplan 2016 såg ut. 

Försäljningen 

När väl CFS såldes gick det raskt och affären genomfördes utan medverkan av 
någon fastighetsmäklare. Quartier Properties, ett svenskägt företag som säljer, 
utvecklar och förvaltar fastigheter i Spanien, framförde till AU sitt intresse av att 
köpa fastigheten. Ett Letter of Intent undertecknades och en Due Dilligence- 
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process genomfördes. Centralfondens styrelse beslutade i november 2016 att 
godkänna köpeavtalet av CFS´ fastigheter i Marbella till Quartiers Properties 
AB för 13,5 miljoner euro.  Styrelsen förklarade sig mycket nöjd med att CFS 
kunde säljas till svensk fastighetsutvecklare med gott rykte.
 Överlåtelsen av CFS till de nya ägarna genomfördes den 30 juni 2017 samti-
digt inleddes arbetet med att likvidera Stiftelsen Centralfondens filial i Marbella. 
En femtioårig epok var därmed slut. Många är de anställda i svensk skogsnäring 
(destinatärerna) som under de åren rehabiliterats i solig och vacker miljö och 
kommit hem med nya krafter från CFS.

Starkare fond för nya ändamål

Vid Centralfondens 25-årssammanträde 1976 uttryckte ordföranden John 
”Kinna” Ericsson sin glädje över den samverkan som rådde i styrelsen genom 
tillkomsten av CFS. På samma sätt kunde nu avvecklingen av CFS genomföras i 
full enighet mellan parterna i styrelsen. Försäljningen av CFS har resulterat i en 
betydligt stärkt fond, vilket framgår av tabellen i bilaga 1. Uppgiften framöver 
blir att utveckla de nya ändamålen – hur fondens avkastning ska användas till 
fromma för de anställda inom svensk skogsnäring.

Källor

text :Bengt Hallberg

Foto: Centralfondens arkiv

Stiftelsen Centralfonden 25 år (1976)

Stiftelsen Centralfonden 1951-2001 (2001)

Att sälja världen, Klas Grinells doktorsavhandling (2006)

Dagens Nyheter den 9 april 1996

Stiftelsen Centralfonden, styrelseprotokoll 1964-2017

Stiftelsen Centralfonden, AU-protokoll 1972-2017
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bilaga 2

CFS resultat och Centralfondens kapitalavkastning 
under 2000-talet

CFS visar sammanlagda förluster under 2000-talet med drygt 66 miljoner kr. 
Samtidigt har en bra kapitalavkastning räddat Centralfondens kapital.
 Fondens totala kapitalavkastning under perioden har uppgått till drygt  
82 miljoner kr.
 Vid ingången till 2000-talet var Centralfondens nettoförmögenhet 84.635 
miljoner kr och vid utgången av 2017 var den 185.777 miljoner kr. Detta efter 
att den större delen av försäljningsintäkten erhållits.
 I CFS resultat för 2000-talet ingår också externa kapitalinsatser för att upp-
rätthålla beläggningen. Dessa insatser uppgår till flera tiotals miljoner kronor 
och har bestått av medel från AFA, AGS, medlemsavgifter till stödföreningen mm.

År CFS Kapitalförvaltning

2000 -3 554 +3 000

2001 -4 757 +7 128

2002 -4 306 +2 609

2003 -4 429 +2 248

2004 -2 963 +4 304

2005 -32 +10 200

2006 -799 +11 556

2007 -855 +4 514

2008 -7 972 - 6 933

2009 -5 019 +8 890

2010 -14 271 +4 738

2011 -301 +1 495

2012 -956 +1 737

2013 -893 +7 235

2014 -1 032 +4 410

2015 -6 306 +2 808

2016 -1 696 +4 396

2017 -5 879 +7 730

Summa: -66 002 kr +82 065 kr

bilaga 1
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