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1. Miljöpartiets fokusområden för Vellinge kommun
Inledning
Miljöpartiets politik grundar sig på solidaritet med djur, natur och det ekologiska
systemet, men även solidaritet med kommande generationer samt med världens alla
människor. Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle där vi lever inom ramarna för
vad som är ekologiskt hållbart.
Klimatet kan inte vänta. Vi vill kunna svara framtida generationer att vi tillsammans
förändrade historien och byggde en bättre värld för såväl människor, djur och natur.
Livskvalitet, gemenskap och delaktighet
Vi vill jobba för god livskvalitet och gemenskap för alla generationer. För Vellinges del
innebär det bl a att ge våra barn trygga uppväxtvillkor och möjlighet till utveckling. Vi
vill fortsätta arbeta för en skola i toppklass där lusten för ett livslångt lärande värnas
om, samt att vi satsar på en god arbetsmiljö för elever såväl som personal. Det innebär
vidare att skapa goda livsvillkor för våra äldre och när så behövs en god omvårdnad. Vi
vill bygga ett samhälle där människor kan känna hopp och trygghet. Alla människor har
rätt att känna makt över sina liv. Det skall skapas plattformar för möten mellan
generationer och motverka generationssegregering, för ett ömsesidigt lärande och
utbyte. Genom en öppen, levande och aktiv dialog ökar vi innevånarnas inflytande över
politiken.
Ledande miljö- och klimatkommun. Vi vill värna om våra natur- och kulturvärden
och göra Vellinge till en ledande miljö-och klimatkommun. För Vellinges del innebär det
att stärka miljö- och naturvård samt klimatarbetet. Det behövs ett väl fungerande sätt
att beräkna värdet av vad ekosystemtjänsterna ger, för att kunna integrera dem i den
kommunala beslutsprocessen.
Hållbar utveckling. Vi vill att hållbar utveckling ska vara ett grundläggande begrepp i
all kommunal verksamhet. Genom social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet vill vi
göra Vellinge kommun mer attraktiv för våra invånare, småföretagare och turister.
Hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det
innebär att all verksamhet i kommunen måste bedömas utifrån hur den kommer att
påverka människor och miljö både på kort och på lång sikt.
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2. Såhär ser vi på situationen för Vellinge
Vision
Vellinge kommuns vision är ”Bästa möjliga livskvalité – för dig!”. Vi har tidigare påtalat
att det saknas framtidsfokus och att visionen inte ger uttryck för att Vellinge tar ansvar
för kommande generationer. Miljöpartiet hade hellre sett en vision som tydligt lyfter
fram det, så det istället lyder : ”Bästa möjliga livskvalité – för dig och för kommande
generationer”.
Profilområden och starka sidor
När det gäller profilområden och devis, står det: ”För Vellinge kommun är det viktigt att
vara en attraktiv boendekommun som lockar till sig nya invånare och företag, vilket
stärker skatteintäkterna och säkrar kommunens framtid”. Miljöpartiet vill lyfta fram
mer fokus på de medborgare som redan idag bor i Vellinge kommun.
Samtidigt på strategisk nivå sker den politiska styrningen (”Vad”) genom de
kommunövergripande målområdena:
- Sund och hållbar tillväxt
- Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge
- Bästa möjliga medborgarnytta
- Maximera värdet för skattepengarna
De kommunövergripande målområden är vi i Miljöpartiet eniga om, men det är svårt att
koppla samman dem med ett tungt fokus på inflyttningsargument.
Vidare nämns våra naturmiljöer som en av Vellinges fyra starkaste sidor, som ger unika
möjligheter till friluftsliv och rekreation. Även detta är vi eniga om, men vi vill se att mer
görs för att skydda våra naturmiljöer. Miljöpartiet vill göra Vellinge till en ledande miljö
och klimatkommun. Om Vellinge kommun ska vara ledande så behöver vi också vara en
kommun som tydligt har ett fokus på dessa områden, att de prioriteras mer
genomgående. Vellinge kommun ligger tyvärr enbart på plats 79 av 290 i rankingen när
det gäller miljöbästa kommun, gjord av Aktuell Hållbarhet. Det måste bli en förbättring.
Vellinge är med i Klimatkommunerna mot bakgrund av en motion från oss som bifölls.
Klimatkommunernas medlemmar har höga ambitioner med lokala miljö- och klimatmål
som ofta överstiger de nationella och arbetar dagligen för minskade utsläpp på alla
områden de har rådighet över. Vi i Miljöpartiet vill se mer kaxighet när det gäller
Vellinges miljö och klimatarbete. Vi menar också att all upphandling ska utgå från
Agenda 2030. Speciellt som det i budgeten lyfts fram att: ”I Vellinge kommun arbetar vi
mot de mål i Agenda 2030 som är tillämpliga i vår kommun.”
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Budgetförutsättningar
Miljöpartiet menar att det INTE är eftersträvansvärt att behålla en oförändrad
skattesats när det finns angelägna områden som i de styrandes budgetförslag
nedprioriteras eller bortprioriteras till förmån för en bibehållen skattesats.
Miljöpartiet yrkar en ökning om 20 öre avseende skattesatsen, vilket ger 20,2 mkr mer
till budgeten. Ny skattesats blir då 18,70 kr, vilket ger förutsättningar för en bättre
balans.
Miljöpartiet föreslår en kostnadsreduktion/effektivisering om ca 0,5 - 0,9 %, inte 2%
som ligger i de styrandes förslag. Miljöpartiet menar att det generella underlaget med
2% kostnadsreduktion är för betungande. Många av de nedskärningar och/eller
borttaganden av för kommunens invånare värdefulla områden som föreslås, vill vi i
Miljöpartiet inte genomföra. Det finns dessutom områden vi saknar i den budget de
styrande föreslår. I vår budget 2020 åsätter vi uppräkningstalet för
personal/entreprenad till 2,5% (+ 43,2 Mkr). Vi är eniga i att räkna ner
befolkningsutvecklingen för 2020. Vi lägger ett besparingskrav på administration om 1
mkr hos kommundirektören. Miljöpartiet de grönas budget är en budget i balans, även
om det finansiella målet inte uppnås för det enskilda året 2020.
Vad vill vi i Miljöpartiet då prioritera och stärka i kommunen med det utrymme
som vår budget ger? Miljöpartiet önskar inte detaljstyra i nämndernas
verksamheter, vi förhåller oss generellt till respektive nämnds ekonomiska ram.
Vi lyfter fram de områden som vi INTE vill se kostnadsreduktioner för alls, eller
i lägre grad samt specifika områden Miljöpartiet de gröna vill ska prioriteras.
Detaljer återfinns i stycke 4 ”Bilagor”.

3. Miljöpartiets yrkanden
Miljöpartiet de gröna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:
-att anta Miljöpartiet de grönas budget i sin helhet för 2020 (bilaga 1).
-att fastställa skattesatsen till 18,70 kronor
-att fastställa upprättat förslag till förändring i nämndernas budget 2020 (bilaga 2).
-att fastlägga investeringsramen för 2020 med föreslagna investeringar (bilaga 3).
-att uppdra år kommunstyrelsen och nämnderna att genomföra de uppdrag och
vidta de åtgärder som beskrivs i Miljöpartiets budgetförslag samt att följa den
inriktning som i övrigt anges.
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4. Bilagor
Bilaga 1 Ändrings-och tilläggsyrkanden Budget för 2020 i helhet:
Förutsättningar: Skattehöjning 20 öre, ca 0,5 - 0,9 % kostnadsreduktion/effektivisering
(KS 0,9, MYS 1%, TN 0,6%, UN 0,9, OM 0.8%), 2,5% uppräkning personal/entreprenad,
1 mkr nedskärning administrativa kostnader.
För 2021-2022 är den grund vi lägger med en ökad skattesats om 20 öre, en mer
balanserad grund. Osäkerheten är dock stor, vi förhåller oss till mer aktuell situation
inför budget 2021.
Budget Uppräkning Förändr Kostn
Förslag
Prestation Budget
2019
reducer taxor/avg förändr
2020
Kommunstyrelse mfl
-229,5
-7,3
2,1
0,3
-234,4
Myndighetsservicenämnd
-9,9
0
0,1
0,1
-9,7
Teknisk nämnd
-103,6
-4,6
0,6
0
-107,6
Utbildningsnämnd
-982,5
-13,2
9,4
-10,6
-996,9
Omsorgsnämnd
-511,2
-5,4
4,1
-15,8
-528,3
Delsumma

-1836,7

0

-30,5

BR Mark och Exploatering
BR Fastighet
RB VA
BR Avfall

-0,3
15,1
0
0

-0,1
0
0
0

Pensioner
Arbetsgivaravgifter
Intern ränta
Uppräkningar2,5%
Avgifter
Nedskärning admin kostn
kommundi
Verksamheternas
nettokostn

-17,6
0,7
35,4
0
3,7

-6
0
0,1

Skattehöjning 20 öre
Skatteint SKL Aug inkl ny
egen befpr
Generella stadsbidrag
och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa
Årets resultat

16,3

0,4

-26,4

0,3

-1876,9
-0,1
15,1
0
0
-23,6
0,7
35,5
-43,2
3,7

-43,2
0
1

-1799,7

-43,2

-36,5

17,3

1
0,7

-26,4

-1887,8

20,2

20,2

1813,1

49

1881,9

4,3
34
-43,2
1808,2
8,5

18,4
-0,5
2,9
90
53,5

2,8
33,5
-40,3
1898,2
10,4

-50,2

17,3

0,7

-26,4
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Bilaga 2
Nämnder och övrigas budget:
KF, Revision, KS m fl:
Total budget om 234,4 mkr.
Vi poängterar vikten av:
-

Att ytterligare medel tillförs för fler feriepraktikplatser.

-

Att möjlighet till medborgardialoger utökas och görs möjliga för
partiföreträdare från samtliga partier.

-

Att digital agenda och IT-projekten ska fortlöpa och Miljöpartiet ser helst
att ambitionsnivån inte sänks.

-

Personalvård och rehab ska kunna ges det utrymme som behövs.

-

De medel till förfogande som KS har får kvarstå, men som utvecklingen
varit senaste år så kan det framöver vara möjligt att justera.

-

Kostnadsreduktion på politisk verksamhet enligt plan.

-

När det gäller Fritid och kultur ska Vellinge kulturskola Artisten ges
möjlighet att erbjuda fler barn och unga plats.

-

Kulturskolan ska inte höja avgifter eller spara, utan istället ska det vara
möjlig att delta för alla barn, även de som lever i familjer som har
försörjningsstöd eller nyanlända/ensamkommande. Det ska inte vara
ekonomin som avgör.

-

Vi förstärker Naturrumsverksamheten ytterligare för att kunna utvecklas
vidare och erbjuda en bred palett av arrangemang för främst barn och
unga.

-

Nej till neddragningar som avser biblioteken och nej till att dra ner
omfattande på material och tjänster inom Fritidsverksamheten. Vi ser
helst att Kulturprogrammet för vuxna finns kvar.

-

Konstgräsplaner ska på sikt ersättas av miljöbättre alternativ och inga
nya anläggas.

-

Projekt kring hur fler kan röra sig mer inom kommunen.

Prioriterade satsningar i övrigt 2020 stödjer vi, som Gröntstrukturplan,
havsplan, kustprogram, skydd mot höga havsnivåer och ett
kommunövergripande hållbarhetsprogram med utgångspunkt i agenda 2030.
Arbetet med förbättrad framkomlighet på väg 100 vill vi ha fokus på
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kollektivtrafiken. Projektet Falsterbokanalen och Gläntan kommer vi bevaka
specifikt.
Områden Miljöpartiet prioriterar och vill utöka:
Feriepraktikplatser, utökning

500 000:-

Naturrum och publika projekt, utökning

200 000:-

Kulturskolan, utökning

300 000:-

Utökning medborgardialoger
Projekt för att förbättra rörlighet inom kommunen

60 000:1 100 000:-

Utbildningsnämnden:
Total budget om 996,9 mkr.
Vi poängterar vikten av att planera och ge utrymme för:
-

Att varje skola, förskola ska kunna få samma skolpeng som idag. Att gå
från månads till terminsvis avstämning när det gäller elevantal för
skolpeng kan ge stora konsekvenser för en enskild skola.

-

Att lärare ska kunna fokusera på undervisning. Ge dem möjlighet till stöd
och utveckling, samt tillgång till lärarassistenter i klassrummen.

-

Att bibehålla våra duktiga lärare i kommunen. Skapa goda villkor för
lärarna så att de vill stanna. (Arbetsmiljö, lön, utveckling).

-

Att säkerställa varje elevs rätt till insatser utifrån sina specifika behov.
Tillför resurser för ökad tillgänglighet och preventivt arbete inom
elevhälsan.

-

Barnkonventionen som inrättad lag kommer att kräva resurser för
information och utbildning både inom organisationen och för barnen.

-

Att arbeta fram en fungerande Resursskola i kommunen. Istället för att vi
sänder elever i behov till resursskolor utanför kommunen, bör vi skapa
Resursskola i egen regi med egen kompetens.

-

Att barn ska få en god omsorg och utbildning i små barngrupper. Att det
finns resurser till förstärkning generellt inom förskolan för att minska
barngruppernas storlek. Ren barntid ska prioriteras.

-

Att modersmålsgrupperna är små och tillgängliga.
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-

Att stöd för nyanlända som exempelvis Samtalsbryggan, som arbetar
med terapisamtal bör ske i kommunal regi.

-

Att införa helg-och sommarkort igen för kommunens gymnasieelever.

Miljöpartiets högre uppräkningsfaktor stöder det behov generellt som vi
förutspår för att kunna fortsatt attrahera nuvarande och nya medarbetare och
skapa en bra arbetsmiljö.
Områden Miljöpartiet prioriterar:
Helg-och Sommarkort kollektivtrafik
Avstämningar varje månad bibehålles
Ej större modersmålsgrupper
Resursskola kvarstå medel

500 000:1 500 000:750 000:1 200 000:-

Omsorgsnämnden:
Total budget om 528,3 mkr.
Vi poängterar vikten av att planera och ge utrymme för:
-

Att god livskvalitet garanteras för våra äldre och kommuninvånare som
är i behov av omsorg. Miljöpartiet ser gärna att kommunen kan erbjuda
tjänster i egen regi inom samtliga områden inom vård- och
omsorgsverksamheten.

-

Att fortsätta erbjuda aktivitetsbidrag till våra äldre.

-

Att det ska finnas flexibilitet och möjlighet till ytterligare stöd för de
nyanlända då deras situation är osäker. Miljöpartiet menar att vi ska
jobba för att fler kan stanna i kommunen.

-

Civilsamhällets organisationer ska ges möjlighet till stöd för sin viktiga
verksamhet. Här ingår våra organisationer som jobbar med att hjälpa
nyanlända.

-

Barnkonventionen som inrättad lag kommer att kräva resurser för
information och utbildning både inom organisationen och för barnen.

Miljöpartiets högre uppräkningsfaktor stöder det behov generellt som vi
förutspår för att kunna fortsatt attrahera nuvarande och nya medarbetare och
skapa en bra arbetsmiljö.
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Områden Miljöpartiet prioriterar och vill utöka:
Stöd/utökat stöd till civilsamhällets organisationer
Barnkonventionen, utbildning och information

1 000 000
200 000

Tekniska nämnden:
Miljöpartiets budget 107,6 mkr.
Vi poängterar vikten av:
- Att Vägföreningar ges möjlighet till ökat stöd.
Miljöpartiet menar att nivån på neddragningar i de styrandes budget leder till
att projekt riskerar att inte kunna genomföras som planerat. Vi ser behoven av
upprustning av vissa nuvarande GC-vägar och vägar. Vi ser gärna att mer
kommunal mark blir mer naturmark med annat skötselbehov.
Miljöpartiets högre uppräkningsfaktor stöder det behov generellt som vi
förutspår för att kunna fortsatt attrahera nuvarande och nya medarbetare och
skapa en bra arbetsmiljö.

Myndighetsservicenämnden
Miljöpartiets budget 9,7 mkr.
Miljöpartiets högre uppräkningsfaktor stöder det behov generellt som vi
förutspår för att kunna fortsatt attrahera nuvarande och nya medarbetare och
skapa en bra arbetsmiljö.
Bilaga 3 Investeringsbudget/plan med föreslagna investeringar
För år 2020 så uppgår planen för investeringar till 239,4 Mkr. Miljöpartiet menar att
den bör ligga närmre 200 Mkr. Miljöpartiet har sagt nej till att kommunen ska förvärva
jordbruksmarken Ö Grevie 40:1 för bostadsändamål. Vi måste värna om vår värdefulla
jordbruksmark! Vi är tveksamma till att en ny grundskola i Östra Höllviken ska ligga i
budget med start redan 2020 och att alla de projekt som planeras av Tekniska nämnden
2020 kommer kunna genomföras. Vi ser gärna att de medel Utbildningsnämnden har till
ombyggnad av ute-/innemiljöer gör det möjligt att satsa på skolträdgårdar med
fruktträd och bärbuskar bl a. Totalt skulle Miljöpartiets investeringsbudget kunna ge en
lägre investeringsnivå 2020 om markförvärv -16 mkr, Ö Höllviken -5 mkr, lägre
tekniska -7 mkr.
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Summa investeringar 2020 skulle då bli totalt 211,4 mkr. Markförvärvet är dock
beslutat och i övrigt ser vi att förskjutningar kan ske mellan åren, därför har vi inga
egna säryrkanden avseende investeringsbudgeten.
Miljöpartiet är uppmärksamma på att det i plan 2022 planeras för en högre
investeringsnivå i förelagda estimerade underlag. Utöver de planer som ligger ser vi
därutöver behov att en GC väg för Östra Fädriften till Stenbocksväg förs in i planerna,
för att sammanlänka med GC väg till Trelleborg och för att göra sträckan säkrare.

5. Miljöpartiets inspirationslista
Den devis, eller slogan som Vellinge har:” Bättre utsikter” har nu fått ett tillägg med: ”–
för alla med goda insikter.” Vi vill då inspirera genom vår lista med förslag som vi i
Miljöpartiet menar är betydelsefulla för Vellinge nu och för framtida generationer.
Vi har delat in dem i grupper med rubrikerna: ” A. Människor i Vellinge – här med fokus
på livskvalitet, gemenskap och delaktighet. B. Miljö och klimat i Vellinge samt C. Hållbar
utveckling i Vellinge.
Listan omfattar närmare 70 att-satser, som förhoppningsvis kan inspirera och få större
fokus än idag och även bli realiserade. Vi i Miljöpartiet står gärna till tjänst och
förtydligar våra idéer om det finns önskemål från de styrande till detta.
Människor i Vellinge – livskvalitet, gemenskap och delaktighet
Att öka stödet till föreningar och organisationer som arbetar med barn och unga.
Att införa e-förslag.
Att införa Medborgarbudget som ett led i ökat medborgarinflytande.
Att underlätta för fler att utöva och visa sin konst offentligt.
Att ta fram ett idrottspolitiskt styrdokument med fokus på folkhälsofrågor.
Att öka stödet för brottsoffer och utsatta kvinnor.
Att värna bostadsnära natur och naturområden för gemenskap.
Att uppmuntra till funktionsblandning, med både bostäder, service och
arbetsplatser inom ett och samma område/byggnad.
9. Att skapa beträdor som en del av friluftslivet.
10. Att införa Bad/naturbuss inom kommunen. Tillgängliggör strand och natur för
alla. Falsterbo/Skanör länkar till V.Ingelstad/Ö.Grevie/Gessie, till Malmö/Lund.
11. Att initiera ett pilotprojekt med Skånetrafiken om ett system med minibussar
som går i ett ständigt kretslopp med passagerare till olika delar av Vellinge
kommun och för ökade möjligheter att åka kollektivt via huvudstråken för buss
100 och 300.
12. Att göra det möjligt för unga att nyttja kollektivtrafiken även efter skolan och på
helger/sommarlov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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13. Att göra det möjligt för fler att röra sig mer inom kommunen, som en del av

mobilitetsstrategin där exempelvis äldres behov/önskan är en del.
14. Att skapa Sinnenas trädgård inom äldreomsorgen.
15. Att ge Valnämnden en utökad roll som en Val- och demokratinämnd
16. Att utreda möjligheterna till att satsa på fler hundrastgårdar.
17. Att Vellinge ska bli en MR-kommun (Mänskliga rättigheter kommun)
Miljö och klimat i Vellinge - natur och kulturvård.
18. Att Vellinge kommun ska vara fossilbränslefritt 2022 och klimatneutralt 2030.
19. Att ekosystemtjänst bedömningar görs som en del av den kommunala

beslutsprocessen.
20. Att trygga tillgången till rent vatten stärks, med fler åtgärder för renare
dagvatten, vattendrag och hav.
21. Att minska mängden plast i Vellinge kommuns verksamheter och öka andelen
avfall som återvinns.
22. Att Vellinge går före och stärker arbetet för att fasa ut miljö- och hälsofarliga
kemikalier.
23. Att tjänsteresor med flyg och fossildrivna bilar ska minska, för kommunanställda
och uppdragstagare.
24. Att jobba för spårbunden trafik till Näset.
25. Att mat som serveras av Vellinge kommun ska vara hälsosam, ekologisk och
klimatsmart.
26. Att koppla miljömålen till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet.
27. Att Grönstrukturplanen är tydligt kopplad till Naturvårdsprogrammet
28. Att ta fram ett miljöledningssystem.
29. Att ansöka om att få etablera en nationalstadspark.
30. Att ta fram en övergripande plan för Falsterbo skjutfält, skog- och ängsmark.
31. Att jobba för en ökad andel ekologiskt odlad mark.
32. Att bevara och skydda åkermarken.
33. Att öka variationen av växter och träd.
34. Att verka för att Öresund blir en marin nationalpark.
35. Att ta fram en miljöguide.
36. Att ta fram en handlingsplan kopplat till Kulturmiljöprogrammet.
37. Att inrätta en tjänst som strateg för hållbar utveckling och jobbet med Agenda
2030.
38. Att följa upp klimatmålen årligen.
39. Att delta i Fossilfritt Sverige.
40. Att satsa på Återbruksby och cirkulära kretsloppsprojekt.
41. Att ge förutsättningar för Biogas inom kommunen.
42. Att jobba med livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan.
43. Att införa koldioxidbudget i Vellinge kommun.
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44. Att Vellinge kommun ska gå med i Glokala Sverige.

Hållbar utveckling i Vellinge – invånare, småföretagare och turister.
45. Att bidra till samarbeten som gynnar gröna näringar och innovationer i syfte att

skapa fler arbetstillfällen.
46. Att all upphandling ska ske utifrån Agenda 2030
47. Att stötta företag och föreningar som bidrar till aktiv landsbygd, lokal turism och
besöksnäring.
48. Att bevara karaktärsområdenas särart och undvika att bygga över stora
geografiska områden.
49. Att initiera ett Marint Science center vid Falsterbokanalen.
50. Att Vellinge kommun initierar ett projekt för att ta fram en plan för att underlätta
matproduktion i våra tätorter.
51. Att öka fokus på Naturturism.
52. Att satsa på Ekobebyggelse, samt klimatneutralt byggande.
53. Att arbeta för ett jämställt näringsliv.
54. Att Vellinge skall ansöka om att bli en Fairtrade city.
55. Att ta fram ett åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna.
56. Att begränsa kommunens jaktområden.
Skolan
57. Att det upprättas en policy för att garantera en helt kostnadsfri skola.
58. Att utöka Feriejobbplats till alla 15-17 år.
59. Att prioritera utrymme för ”mjuka” transporter. Erbjud ”gåtåg” till och från
skolan.
60. Att öka tillgängligheten till skolhälsovården för eleverna under skoldagen.
61. Att fastslå personaltäthet inom barnomsorgen som är baserad på ren barn tid.
62. Att Kulturskolan ska vara ekonomiskt möjlig att delta i för alla barn.
63. Att anlägga skolträdgårdar vid Vellinges skolor.
64. Att utveckla en resursskola med kompetent personal för elever med särskilda
behov som inte har rätt till särskola.
65. Att öka vuxennärvaron i skolan, fler resurspedagoger och även administrativ
hjälp.
66. Att satsa ytterligare på elevhälsoteamet och det förebyggande arbetet för ungas
hälsa.

Miljöpartiet de gröna i Vellinge, 190924
Angela Everbäck
Jan Björkman
Håkan Bjerking

Ann Stenberg
Madeleine Arderup
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