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Praktiske oplysninger
Referater fra bestyrelsesmøder
Efter medlemmernes ønske er referater fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger lagt ud på
hjemmesiden www.vokstavlen.dk, under fanen ‘Vokstavlen’.

Medlemsoplysninger
I KABF ønsker vi at opdatere medlemsoplysningerne, så er du flyttet, har fået nyt telefonnummer
eller ny emailadresse, så kontakt rikke.hoejer.pedersen@gmail.com. Du kan også benytte linket på
medlemssiden på biavl.dk.
Tak for hjælpen.
Husk kontingent
Kontingent for 2021 er 80 kr. til KABF og 710 kr. til DBF. I alt 790 kr.
DBF sørger for automatisk opkrævning, hvis man både er DBF-medlem og KABF-medlem og
tilmeldt betalingsservice.
Er man alene medlem af KABF, bedes man indbetale kontingentet til foreningens bankkonto:
Danske Bank: registreringsnummer 4424, kontonummer 0006021158.
Husk at angive navn og adresse, såfremt man alene er medlem af KABF.

Vokstavlen
KABF’s medlemsblad udkommer 4 gange årligt. Kontakt Ulla Fogt på ulla.fogt@gmail.com.
Deadlines: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober.
Lokalforening
Hvidovre Biavlerforening (HBiF)
Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 77 46 77.
Mødeadresser:
KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag KU SCIENCE,
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.
Mødeadresse KABF: KU Science, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C.
HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre.
KABF/Ejby: Mosetoften 35, 2600 Glostrup.
Tårnby-Bi: Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup.
Gratis udlån af honningpresse og 4-solds slynge. Tilbehør til slynge: skrællebakke,
skrællekniv og dobbeltsi. Tilbehør til pressen: dobbeltsi.
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre.
Tlf. 36 77 46 77
Gratis udlån af 4-solds slynge:
Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV.
Tlf. 35 83 54 96
E-mail: peder@riis-hedegaard.dk.
Tlf. 22 80 23 06
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Adresser og telefonnumre:
KABF’s bestyrelse
Formand:
Thomas Skall, Philip de Langes Allé 7A st. tv.,
1435 København K
E-mail: thomas@skall.dk
Tlf. 26 12 25 02

tlf. 26 12 25 02

Næstformand:
Egon Lund Christensen, Tagensvej 252, 2.th.,
2400 København NV
E-mail: egon.lund.chr@gmail.com
Tlf. 20 81 47 14

tlf. 20 81 47 14

Kasserer:
Rikke Højer Pedersen, Præstebakken 15, 2610 Rødovre
E-mail: rikke.hoejer.pedersen@gmail.com
Tlf. 21 27 81 31

Sekretær:
Kristian Bang Andersen, Abildvænget 11, 2750 Ballerup
E-mail: kristian.bang.andersen@gmail.com
Tlf. 30 79 49 37

Bestyrelsesmedlem:
Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte
E-mail: frydhs@email.dk
Tlf. 39 69 85 58

tlf. 39 69 85 58

Suppleant:
Ole Samuelsen, Hvidkløvervej 24, 2400 Kbh. NV
E-Mail: vejlsam@webspeed.dk
Tlf. 42 37 34 36

VOKSTAVLEN
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X i kalenderen
Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på
hjemmesiden www.vokstavlen.dk og i Tidsskrift for Biavl.
Bliv medlem på Facebook ved at bede om adgang til gruppen
”Københavns Biavlerforening”.

Maj
Mandag 16/5 kl. 19-20

KABF’s Voksklub forårssmeltning. Se s. 12.

Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2022
Tirsdag d. 3/5 kl. 19.00

Første aftenmøde. Herefter hver tirsdag aften.

Tirsdag d. 5/7 kl. 19.00

Klargøring til honningfratagning.

Søndag d. 10/7 kl. 10.00

Honningfratagning.

Tirsdag d. 9/8 kl. 19.00

Klargøring til honningfratagning.

Søndag d. 14/8 kl. 10.00

Honningfratagning og fodring.

Søndag d. 21/8 kl. 10.00

Varroabehandling (myresyre).
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Søndag d. 20/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre.
Medlemmer kan få oxalsyre til max. 10
bifamilier.
Bestil senest søndag 13. november.
Send en mail med navn og antal familier til
oxalsyre.life@gmail.com

Møder i Skolebigården i Ejby 2022
Onsdag d. 4/5 kl. 19.00

Første aftenmøde. Herefter hver onsdag aften.

Onsdag d. 6/7 kl. 19.00

Klargøring til honningfratagning.

Lørdag d. 9/7 kl. 10.00

Honningfratagning.

Onsdag d. 10/8 kl. 19.00

Klargøring til honningfratagning.

Lørdag d. 13/8 kl. 10.00

Honningfratagning og fodring.

Lørdag d. 20/8 kl. 10.00

Varroabehandling (myresyre).

Lørdag d. 19/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre.
Medlemmer kan få oxalsyre til max 10
bifamilier.
Bestil senest søndag 13. november.
Send en mail med navn og antal familier til
oxalsyre.ejby@gmail.com

Møder i skolebigården i Hvidovre
Åbent hus mandag aften kl. 19.00 i maj, juni og juli, i henhold til
eventuelle restriktioner.

VOKSTAVLEN

5

FORMANDENS HJØRNE
Så er foråret kommet – Hvor der det dejligt igen at se, at der er gang i vore
små venner. I skrivende stund er mælkebøtterne begyndt at blomstre - så
skal der en kasse på - og når bladet når jer, er der sikkert endnu mere gang
i staderne.
Dette års begynderkursus har 56 deltagere. Morten Westy og Birthe
Samuelsen er igen i år underviserne på teoridelen, og for praktikkens
vedkommende har vi fordelt kursisterne på skolebigårdene.
Vi siger velkommen til alle nye kursister. Vi håber meget, I vil støtte op
om foreningens arbejde med at sikre undervisning af nye biavlere og med
at udbrede kendskabet til bier og den gode danske honning mv., og vi
glæder os til at se jer i skolebigårdene og til foreningens øvrige aktiviteter.
Ordningen med skiftende skolebigårdsledere i skolebigårdene i Ejby og på
KU Science forsøger vi også i år at opretholde. Det ser ud til at blive lidt
sværere at få sammensat holdene. Men vi prøver at få det til at lykkes.
Vi har oplevet bidød i skolebigården på KU Science – vi har mistet alle
familierne. Det, vi har oplevet i alle staderne, er, at der har været foder
nok, men bierne - på nær nogle få og dronningen - er væk. Det ligner et
tilfælde af Akut Biparalysevirus (ABPV). Det er typisk en følge af højt
varroatryk. Vi observerede ikke megen varroa hen over sommeren. Vi har
faktisk dokumentation for, at trykket var lavt, fordi skolebigården var med
i en pollenforsyningsundersøgelse, men varroamiderne kan jo have
udviklet sig i efteråret.
Det skal præciseres, at bierne er behandlet som foreskrevet – med
myresyre (Krämerplader) efter honning-fra-tagningen og med
oxalsyredrypning ved juletid.
Jeg vil igen i år fremhæve den lille artikel, vi skrev for nogle år siden om
voksklubberne – så alle misforståelser undgås. Artiklen finder du på vores
hjemmeside vokstavlen.dk i det blad, vi udsendte som nummer 4 i 2019.
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Men, som det vil være klart, når du læser den, er materielforhandlernes
Grønne pulje der, hvor du med stor sandsynlighed ender. Det er den
mulighed de fleste af os vælger, og det er det valg bestyrelsen har truffet
for skolebigårdene i Ejby og på KU Science og også der Amager
Biavlerforening får sin voks fra. Det ser vi som et godt valg. Det gør det
let at købe og sælge bier og bimateriel, og alle undersøgelser siger, at
voksen i den Grønne pulje er ren og fin. Voksklubberne er ikke mulighed
for bare at få transporteret sine rammer til smelt og vask. Transport er ikke
klubbernes formål, der skal tænkes i andre baner. Så hvis du har svært ved
at komme til en materielforhandler med dine rammer, så slå dig sammen
med en bi-ven – når du til efteråret skal have vasket rammer. Bi-venner
finder du i skolebigården - endnu en god grund til at støtte op om
fællesskabet i bigårdene.
Har du for øvrigt fundet Facebook-gruppen Københavns Biavlerforening?
Prøv at finde den og søg om optagelse. Og brug gerne dette forum til
styrkelse af fællesskabet i forening.
Den 23. april var der generalforsamling i DBF. Det er stadig Arne T
Henriksen, der er formand og den eneste ændring i bestyrelsens
sammensætning var, at Alice Schou Nørgaard blev valgt som ny suppleant.
Se biavl.dk for yderligere information.
Vi har i øvrigt igen sagt ja til at deltage i CPH-graden (30.6 til 3.7. 2022).
Vi deltager, som vi har gjort det før med en bod med biavlsudstyr, salg af
honning og vi har bier med i observationsstade. Vi skal have bemandet
boden og håber, at I har lyst til at være med og formidle viden om bier. Det
er Kristian Bang Andersen, der sætter vagtplanen sammen. Så vil du være
med, så kontakt Kristian på kristian.bang.andersen@gmail.com.
Senere på året, 11. september, er der Mosetræf i Utterslev Mose og mon
ikke der samme dag vil være Naturens dag i Glostrup. Begge steder regner
vi med at deltage, men herom hører I nærmere senere på sæsonen.
Jeg ønsker jer alle en god sæson 2021.
Thomas Skall
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Vi afholdt vintermøde den 22.02.2022
Honningbedømmelse var på programmet. Vi var i 25 medlemmer der
bedømte den indleverede honning i kategorierne flydende og fast. Det blev
en rigtig fin aften med megen vidensdeling om smag, fremtoning,
konsistens, kvalitet med videre. De 3 bedste honninger i hver kategori blev
præmierede.

Fast Honning:
1. Ulla og Viggo Jessen, 2. Anne-Mette Andresen, 3. Leif Ege
Flydende Honning:
1. Birgitta og Bo Nielsen, 2. Jacob Krog med Andreas Maiers Honning, 3.
Sten Holmgaard
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Hvidovre Biavlerforening
Generalforsamling 2022 – mandag d. 21. marts på
Rytterskolen

Referat:
Ole Bested valgtes til dirigent, han konstaterede generalforsamlingen
lovligt indvarslet og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.
Den kan læses andetsteds i bladet og gav ikke anledning til bemærkninger.
Regnskab: Godkendt
Indkomne forslag: Ingen
Fastsættelse af kontingent: Indførelsen af kontingent begrundes med, at
man i tilfælde af afstemning skal være dokumenteret medlem af
foreningen. Man enedes om kr. 10,- årligt, som skal være indbetalt senest
31/1 2022 for året 2022. Denne dato 31/1 vil fremover være fristen for
betaling. Vedtaget.
Valg: På valg var
bestyrelsesmedlem Michael Lundborg
bestyrelsesmedlem Pia Enemærke
Suppleant Birger Andersen
Revisor Leif Stark
Alle valg gælder for to år.
Fremtidigt arbejde: De sædvanlige arrangementer vil blive
afholdt/deltaget i i den udstrækning, forholdene tillader det. Der efterlystes
et ”summemøde”, forslag til indhold: vinterarbejde med bierne, noget om
dronningeavl m.m. Forslag modtages.
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Eventuelt: Intet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19 20 med de sædvanlige formalia.
Hvidovre, d. 29. marts 2022

Ammi Stein Pedersen
referent

Ole Bested
dirigent.

Årets gang 2021 HbiF
Det har været en yderst tilfredsstillende honninghøst i det forgangne år,
som i sagens natur ellers har været forholdsvis stille, vi holdt sommeråbent
igen mandag aften, deltagelsen fra kursisterne var ikke overvældende, og
overraskende var der heller ikke det store tilløb til aftnerne, i hvert fald
ikke, hvad vi har været vant til. Det lykkedes at få afholdt
generalforsamling i juni, samlet for både 2020 og 2021, så formalia skulle
være på plads.
Vi har som sædvanlig været i Frihedens Butikscenter, på Landbomuseet i
Ll. Skensved og på de to julemarkeder, vi plejer at deltage i.
Summemødet, hvor Jimmy Olsen fortalte om sin biologiske biavl, var ikke
overvældende besøgt, til gengæld var interessen hos de fremmødte ret stor,
det forlyder dog ikke, om nogen har tanker om at gå over til metoden.
Sommerdagen på Quark blev aflyst, ligeledes Grøn Dag i Ishøj, vi satser
på, at begge dele bliver til noget i 2022. Af det mere opløftende kan vi især
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glæde os over, at udvidelsen af vort rum er blevet til virkelighed, det har
været en sej omgang.
Og så er vi blevet beriget med en pris, i hvert fald økonomisk. Mangeårigt
kommunalbestyrelsesmedlem Niels Ulsing takkede af, og i den anledning
stiftede SF en pris i hans navn, med den klausul, at prismodtageren, denne
gang vor meget anerkendte lokalhistoriker Poul Sverrild, skulle lade
beløbet, der fulgte med prisen, gå videre efter prismodtagerens valg. Poul
Sverrild valgte os, med begrundelsen ”at Foreningen har bidraget til et
grønt Hvidovre med stor biodiversitet og hjemmeavlede afgrøder”. Vi
modtog kr. 2.806,- og fik samtidig et diplom som bevis på æren, det vil
naturligvis blive ophængt i vort udvidede lokale.
Økonomien er stadig sund, der er stadig en del honning på lager, og for
første gang er der indført kontingent i foreningen, det er dog ikke den store
indkomstkilde, kr. 10,- pr medlem.
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KABF’s Voksklub. Forårssmeltning 2022
Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 20.
Opsamling til fælles transport: (kr. 15,- pr. sæk – kontant)
Mandag d. 16. maj kl. 19.00 – 20.00
ved HBiF’s bigård, Byvej 98.

Pakning af rammer:
Se hvordan på Bihusets hjemmeside: ”Sådan pakker du dine rammer”, så
det bliver bedst muligt.
Der skal mærkeseddel både indvendig og udvendig, og de skal udfyldes
således:
KABF’s Voksklub
Biavler Brum,
Bivejen 11
2222 Droneby
1 af ?
Husk, at begge mærkesedler skal bindes på, så den kan tages af til videre
behandling.
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VOXKLUBBENS GENERALFORSAMLING
den 15.02.22

Referat
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse jf. § 8 samt revisor
7. Eventuelt

VOKSTAVLEN

13

På generalforsamlingen deltog: Jens Lindhardt, Gunnar Ytting, Hartvig
Rasmussen, Jens Jung Nielsen og Jarl Korremann
Ad. punkt 1:
Jarl Korremann blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter ordet til
formanden for en beretning.
Ad. punkt 2
Formandens beretning:
Jeg takker for fremmødet!
Så kan vi igen holde generalforsamling efter, at vi sprang over sidste år.
Vi havde ellers tænkt os, at holde en udendørs sidste sommer, men det
blev ikke til noget.
Men aktiviteterne med indsamling af tavler og kørsel har været opretholdt
i normalt omfang.
Også voksprøve er blevet indsendt og resultatet var igen ”ingen
pesticider”.
Formand Jens
Efter formandens beretning udspandt der sig en debat:
Vi har et lille problem med et enkelt medlem, der skal rykkes og rykkes
for kontingent!
Der blev udtrykt stor tilfredshed med, at kørslen er billig og fungerer!
Et enkelt medlem af foreningen har ønsket, at vi så på, om der var andre
muligheder for smeltning end den leverandør, vi bruger i dag. Jeg (Jens)
har set på dette og mener ikke, at der er det.
Beretningen blev godkendt!
Ad. punkt 3
Regnskab.
I Gunnar Ytting gennemgik de sidste 2 års regnskaber!
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Der er en ny udgift i 2021, som vi også vil se fremover. Udgiften er for at
have en konto i banken.
Med udgangen af året 2021 er der en egenkapital på 1578,93 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Også i 2022 er transport til Tappernøje gratis for medlemmerne.
Ad. punkt 4
Indkomne forslag
Ingen forslag!
Ad. punkt 5
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 30 kr.
Dette blev vedtaget!
Ad. punkt 6
Valg af bestyrelse
Da 2022 jo er et lige årstal, er det formand(Jens), der er på valg.
Jens Lindhart ønskede ikke at genopstille.
Jarl Korremann blev valgt son ny formand.
Gunnar Ytting fortsætter som kasserer.
Jens Jung Nielsen blev valgt til næstformand.
Hartvig Rasmussen blev valgt til revisor og suppleant.
Der blev udtrykt stor tilfredshed med det arbejde, Jens har ydet i de
forløbne mange år på formandsposten!
Eventuelt:
Jarl har aftalt med Heino, at indlevering af tavler i år er i ugerne 19 og 40.
Hartvig Rasmussen spurgte ind til hvad vi ville gøre, hvis vi pludselig fik
konstateret pesticider i vores voksprøve. Han mente, at vi måske, skulle vi
se på forskellige muligheder og lave en plan for hvad vi vil gøre, hvis
problemet opstår.
Flere mente, at foreningen baserer sig på tillid, men at det ville være klogt,
om hvert medlem selv holdt et årsforbrug voks i reserve!
Jarl lovede at se lidt på mulighederne!
Refereret af Jarl Korremann
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Den 15. marts holdt Gitte Buch-Hansen et foredrag om bier i
Bibelen. Det var en meget spændende aften.
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KABF’s Voksklub
Ordinær generalforsamling
Mandag d. 21. marts 2022 på Rytterskolen
1) Valg af dirigent: Ole Bested valgtes til dirigent, konstaterede at
forsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden for
aflæggelse af beretning.
2) Beretning: Den fungerende formand, Lars Bendsen aflagde
beretning om årets gang i klubben, som sædvanlig er der ikke de
store udslag heri, beretningen kan læses andetsteds i bladet.
Beretningen godkendtes.
3) Regnskabet: Regnskab for 2021fremlagdes og godkendtes uden
kommentarer.
4) Indkomne forslag: Ingen
5) Fastsættelse af kontingent: Uændret kr. 25,- årligt. Vedtaget
6) Valg: Som følge af den tidligere formands fratræden skulle vælges
ny formand.
Nyvalgt som formand Lars Bendsen
Stein Pedersen genvalgtes som bestyrelsesmedlem.
Pia Enemærke Becker nyvalgtes som suppleant.
Leif Stark genvalgtes som revisor.
Alle valg gælder for to år.
7) Eventuelt: Intet.
Generalforsamlingen sluttede ca kl. 20.00 med de sædvanlige
formalia.
Hvidovre, d. 29. marts 2022
Ammi Stein Pedersen
Referent

Ole Bested
Dirigent

VOKSTAVLEN
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KABF VOKSKLUB
Formandens beretning for året 2021
I sæsonen har vi haft et formandsskifte, da Jonathan valgte at træde
tilbage.
Tak til Jonathan for mange års ihærdigt arbejde for klubben.
Da jeg som suppleant blev en del af bestyrelsen, valgte de tilbageværende
medlemmer at pege på mig som ny kommende formand.
Klubben har i det forløbne år skiftet bank til Arbejdernes Landsbank, da
den gamle bank blev for dyr i omkostninger. Det kostede i øvrigt 3000 kr. i
et nyt gebyr.
I efteråret havde vi indsamling af voks, som vi plejer, i Hvidovre
Biavlerforenings lokaler på Byvej. Hvorefter Michael og Stein kørte det til
Heino, for omsmeltning.
I år er der planlagt indsamling af voks mandag i uge 20 og lørdag i uge 38.
Stein står stadig for kontakten til Heino.
Lars Bendsen
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Stadepladsen
Husk, at bifamilier skal synes af en kyndig biavler inden flytning. Se evt.
mere på biavl.dk, Regler for flytning af bier.

_____________________________________________________
12x10 trugstader, med bier sælges.
Trugstader med bifamilier sælges, når vejret tillader, og synet kan
foretages. Enkelte er den høje model til 4 magasiner.
Med magasiner, dækbrædder, pakning (2 stk kaffesække),
foderspand, engangs honningspand, tavler til underrummet.
Bierne på voks, resten af tavlerne trådede.
Pakke med 5 kg voks kan tilkøbes, så længe lager haves.
Elskrællekniv.
Dr avls kasser til Dronningeavlerforeningens parringskasetter.
Ny kobber røgpuster.
Stadet kan leveres indenfor en radius af ca 15- 20km, hvis man
selv kan give en hånd med.
Endvidere sælges en gl 6 sold motorslynge + lidt diverse.
Jens Lindhardt
Carl DanfeldtsAlle !4
2610 Rødovre
Tlf 25 85 37 41
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Nyttige oplysninger
KABF’s Voksklub:
OBS. Nyt kontonummer
Bankkonto: Arbejdernes Landsbank 5342 0000249521
Formand: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre.
Tlf. 20 45 31 56.
E-mail: l.bendsen@mail.dk
Kasserer: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre.
Tlf. 30 28 78 09.
E-mail: lundborg@post11.tele.dk
Best.medlem: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre.
Tlf. 36 77 46 77.
E-mail: ammistein@gmail.com

VOXklubben (tillader oxalsyre)
Bankkonto: Nordjyske Bank 9033 0000443360
Kontingent 30 kr.
Formand: Jarl Korremann, Tårnholmsvej 4, 2700 Brønshøj.
Tlf. 30 64 42 22
E-mail: jarl.korremann@mail.dk
Kasserer: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup.
Tlf. 32 50 25 64.
E-mail: gunnar.ytting@gmail.com.
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Bikyndige synsmænd
Hvis man skal have flyttet bistader og tavlemateriel fra en bigård til en anden, skal bierne og
materiellet synes, og flytningen skal registreres i CBR (flytteattest). Er du ikke selv uddannet som
kyndig biavler, skal du have en kyndig biavler til at syne bierne og udarbejde flytteattesten.
Nedenstående finder du nogle af de kyndige biavlere, vi har blandet medlemmer i foreningen.
Kyndige biavlere:
Anne Mette Andresen, Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre.

Tlf. 23 49 98 76

Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg.

Tlf. 41 39 30 52

Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S.

Tlf. 40 17 99 09

Ole Iversen, Einarsvej 16, 2800 Kgs. Lyngby.

Tlf. 31 34 14 00

Villy Bæk Iversen, Udbyvej 2 A, 2740 Skovlunde

Tlf. 22 74 73 45

Du kan i øvrigt finde kyndige biavlere på https://www.biavl.dk under fanen for medlemmer,
vidensbank og regler for salg – og flytning.
Bisygdomsinspektører:

Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille, trakémide eller Tropilaelaps-mide i
bigården eller anden mands bier, skal man straks henvende sig til nærmeste bisygdomsinspektør.
Den nærmeste bisygdomsinspektør finder du ved at bruge oversigtskortet i den Centrale
Bigårdsregister https://cbr.pdir.dk
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Thomas Skall
Philip de Langes Allé
7 A st. tv.,
1435 København K

