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Förord
2021 har varit ett år fyllt av nya lärdomar och utvecklingsmöjligheter. Både vi och våra

medlemsföreningar har tagit stora steg framåt i folkbildningsarbetet. Den utdragna

pandemin har slutligen inneburit en total digital omställning med stor potential även för

framtidens folkbildning. 

Digitaliseringen har lett till att vi nu sköter all vår rapportering digitalt. Detta både gör

arbetet mer effektivt och bidrar till vårt kvalitetsarbete. Tack vare digitalisering når vi idag

ut till fler deltagare både inom vårt eget distrikt och i andra delar av landet - mer

folkbildning till fler!

Under pandemin  har distrikt Norra varit en stor resurs för samhället genom att nå ut till

våra målgrupper med information från Folkhälsomyndigheten på deras modersmål. Detta

har varit en viktig insats för att möjliggöra för fler att följa myndigheternas råd. Samtidigt

har det bidragit till minskad oro och minskad smittspridning.

Under 2021 har fler kunnat ta del av vår verksamhet genom digitaliserad folkbildning, till

exempel genom våra studiecirklar i körkortsteori på olika språk, som är mycket efterfrågad.

Sammantaget har den digitala kompetensen ökat hos vår personal, våra föreningar och

våra deltagare.

Vi har haft en stor bredd av deltagare – från olika kulturer och i alla åldrar. En stor andel är

kvinnor - 70 procent. Många av dem har deltagit i de särskilda insatserna Svenska från dag

ett, Vardagssvenska, Svenska för föräldralediga och Insatser för personer långt ifrån

arbetsmarknaden. Detta är ett viktigt arbete som är ännu mer aktuellt i och med Rysslands

invasion av Ukraina. En ny grupp flyktingar kommer till Sverige och vill snabbt in på

arbetsmarknaden. Redan nu bör man i norra Sverige titta på hur den regionala

kompetensutvecklingen ska stärkas upp på sikt. Den statliga finansieringen för dessa

särskilda insatser förväntas nämligen avslutas 2024. 

Modar Alhamdan, styrelseordförande

Maha Alhaddad, distriktschef

Ibn Rushd distrikt Norra
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Ibn Rushd – folkbildning med fokus på
mångfald, rättigheter och livsåskådning 

Studieförbundet Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och

livsåskådning. Vi finns över hela landet och Ibn Rushd distrikt Norra täcker

Gävleborgs-, Jämtlands-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Norrbottens län.

Under 2021 ordnade vi tillsammans med våra medlemsföreningar ett stort antal

studiecirklar och kulturprogram inom allt från arabiska, körkortsteori på olika

språk, konst, musik till matlagning. 

  

Uppdraget:
 

Att stärka och utveckla demokratin
inom den muslimska folkrörelsen
och bidra till att fullborda den
svenska demokratin genom
delaktighet, organisering och
påverkan.

Att med folkbildning som verktyg
göra det möjligt för människor att
enskilt och i grupp utvecklas, stärkas
i sin identitet och engagera sig i
samhällsutvecklingen.  

Att skapa större förståelse, respekt
och tolerans människor emellan
genom kultur- och kunskapsinsatser.  

Om oss:
Det finns tio svenska studieförbund
som får pengar från stat, kommun och
landsting/regioner för att bedriva
folkbildning. Ett av dem är Ibn Rushd. 

Vi är fortfarande ett ungt
studieförbund – hösten 2021 hade vi
funnits som ett självständigt och
statsbidragsberättigat studieförbund i
tolv år. 
 
Ibn Rushds vision är att muslimer ska
vara en självklar del av Sverige. Liksom
de flesta andra studieförbund
grundades vi av folkrörelse-
organisationer, i vårt fall ett antal
muslimska sådana. Dessa hittas i dag
bland våra medlemsorganisationer.
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Grunden för
folkbildning är
frivillighet. 

Studieförbunden och folkhögskolorna
gör det möjligt att mötas på ett helt
annat sätt än i exempelvis
skolsystemet. På egna villkor kommer
människor samman för att lära sig
mer, utvecklas och stärka sina
möjligheter att påverka – både det
egna livet och samhället. 

Förutom att folkbildningen ska vara
fri och frivillig gäller att den ska vara
deltagarstyrd, läroplans- och
betygsfri, ideologiskt och/eller
innehållsmässigt profilerad,
mångsidig, flexibel och
riksomfattande. 

All verksamhet hos Ibn Rushd
förhåller sig till dessa syften. För oss
är det särskilt viktigt att nå ut till
människor och grupper som saknar en
lång tradition och erfarenhet av
organisering i Sverige. Genom vår
unika profil och vår förmåga att nå
inte minst marginaliserade grupper är
vi med och skapar ett inkluderande
samhälle.  

Stödja verksamhet som bidrar till att
stärka och utveckla demokratin 

 Bidra till att göra det möjligt för en ökad
mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att
delta i samhällsutvecklingen. 

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor
och höja bildnings- och utbildningsnivån
i samhället. 

Bidra till att bredda intresset för och öka
deltagandet i kulturlivet.

 3 former av
folkbildning:
Studiecirklar, kulturprogram och

annan folkbildnings- verksamhet.

Den sistnämnda verksamhets-formen

kan till exempel utgöras av prova på-

dagar och helgkurser.  

1
 

2
 

3
 

4

4 syften med
statens stöd till
folkbildningen:
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    Möte 
 

Möten - är helt centrala i folkbildningen &

har en stark tradition i den muslimska

religionen och kulturen. Mötet mellan

människor har ett egenvärde vid alla våra

aktiviteter. I mötet kan nyfikenhet skapas,

fördomar förebyggas och rättigheter

säkras. Därför ska dialog och

erfarenhetsutbyte alltid uppmuntras. I vår

verksamhet ska det finnas möjlighet att

mötas över religionsgränser, kulturella

skillnader och språkliga barriärer.  

 

 

 

      Reflektion
Alla ska ha tid till reflektion. Det måste alltid

finnas utrymme för de kritiska frågorna, det

existentiella tänkandet, dialogen med andra

och det egna växandet. För att delta i våra

verksamheter ska man exempelvis inte

behöva praktisera islam på ett visst sätt, ha en

viss akademisk utbildning eller en viss mängd

arbetslivserfarenhet. Grunden för vår

folkbildningsverksamhet ska vara den egna

utvecklingen som sker genom reflektion,

oberoende av vem man är.   

4 kärnvärden
Möte, reflektion, stolthet & förändring. 

1 2
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      Förändring 
Förändring är centralt för folkbildning vare

sig det sker på individ- eller på

samhällsnivå. När vi ser negativa trender

omkring oss strävar vi efter en förändring.

Det ger tillexempel en ökad förståelse

mellan muslimer och icke-muslimer och

stärker rättigheter för utsatta minoriteter.  

Individen får större kunskaper, blir mer

engagerad eller rik på nya erfarenheter. Vi

ska aldrig vara rädda för att påtala behovet

av förändring. Ibn Rushd strävar alltid efter

att påvisa förändring. 

Ibn Rushd tror på ett demokratiskt samhälle
som värnar rättigheter, bejakar mångfald och
skapar förutsättningar för medborgarnas och

civilsamhällets engagemang. 

       Stolthet 
Stolthet över sig själv och den identitet

man har, över Ibn Rushd och vår

verksamhet ska alla kunna känna. Vi

strävar mot ett samhälle där det är

möjligt att vara stolt över att vara

svensk och muslim. Vi arbetar för att

stärka den svenskmuslimska

identiteten och prioriterar verksamhet

som stärker den muslimska gruppens

egenmakt och stolthet. 

3 4
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Livsåskådning
 

Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och

möjlighet att utveckla sin tro, stärkas i sin religiösa identitet

och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar utifrån de

muslimska värderingarna som syftar till att sprida rättvisa,

uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka

mångfalden, förorda rådgivning och förespråka möten. Ibn

Rushd motsätter sig alla former av extrema yttringar, våld och

förtryck.   
 

 

 

Demokrati
Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mångfald,

rättvisa och frihet. Ibn Rushd värnar det demokratiska

samhället och kämpar för att alla människor ska ha

samma värde och rättigheter oberoende av vem man är,

hur man ser ut och vad man tror på. Ibn Rushd motverkar

alla former av rasism, ojämlikhet och diskriminering. 

 

Människa och natur
IIbn Rushd tror på ett samhälle som förvaltar jordens

resurser hållbart och miljövänligt. Ibn Rushd jobbar för en

medveten livsstil som ligger bortom det materialistiska och

individualistiska. Ibn Rushd vill kämpa för ett bättre klimat,

en starkare folkhälsa och en större miljömedvetenhet.  
 

 

 

 

Kultur
Ibn Rushd tror på ett samhälle där den fria bildningen och

kulturen ges utrymme att stärka identiteter, uttrycka

budskap, utveckla individer och öka kunskapsnivån. Ibn

Rushd arbetar för allas rätt till deltagande i och inflytande

över kulturlivet. Ibn Rushd vill stimulera de kulturinitiativ

som är progressiva och respektfulla samt leder till

bildning och nyfikenhet. Ibn Rushd motsätter sig yttringar

som är hetsande, kränkande eller hatfyllda. 
 

V
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h
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råd
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Norra
Verksamhet i Gävleborgs, Jämtlands,
Norrbottens, Västerbottens &
Västernorrlands län. 

Distriktskansliet ligger i Sundsvall.





Covid-19 fortsätter 
påverka folkbildningen

 

Pandemin har fortsatt att påverka samhället på alla nivåer och ur alla
aspekter – ekonomiska, sociala och kulturella under 2021. 
För Ibn Rushd och andra studieförbund har pandemin bland annat inneburit
att vi har behövt hitta helt nya arbetssätt. 
I Ibn Rushd Norra har vi under pandemin utvecklat vår digitala kompetens
då vi behövt genomföra verksamheten digitalt. Vi har inte mycket fysisk
verksamhet. Det har varit en stor utmaning och har också haft positiva
effekter. Vi har kunnat nå deltagare i andra delar av landet och i fler
områden inom vårt distrikt. Fler har kunnat ta del av vår verksamhet, t ex
våra studiecirklar i körkortsteori, som är en efterfrågad studiecirkel. Den
digitala kompetensen har ökat både hos vår personal, våra föreningar och
våra deltagare.
Vi har genomfört Eidfestival och aktiviteter under Ramadan digitalt. Det har
fungerat bra och det har varit en styrka att vi kunnat mötas trots
restriktioner med anledning av pandemin, men kraften och glädje i det
fysiska mötet har vi naturligtvis saknat. 
Vi har genomfört alla  våra cirkelledarutbildningar digitalt, vilket underlättar
för fler att kunna delta, även om kvalitén i att kunna mötas fysiskt gått
förlorad.
Den digitala utvecklingen har också bidragit till att vi nu rapporterar allt
digitalt.
Även samarbetet med våra föreningar har skett digitalt. Det har ibland
underlättat samarbetet då vi sluppit långa resor till fysiska möten.
Sammantaget så har begränsningar under pandemin bidragit till ökad digital
kompetens och effektivare samarbetsformer.
Personalen har i huvudsak arbetat hemifrån, viket inneburit både nackdelar
och fördelar. Färre resor till och från jobbet har upplevts som en lättnad
samtidigt som den inspiration och glädje som det innebär att möta
arbetskamrater fysiskt har gått förlorad i hög grad.
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Ibn Rushd Distrikt Norra: på grund av
pandemin har vi haft 
mindre verksamhet under 2021. Vi
genomförde en extrastämma under året för
att kunna genomföra ändringar i 
stadgarna. Dt gjordes en 
genomlysning av stadgarna
 på både distrikts-
 och förbundsnivå. 14



 

Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela Sverige. Den
övergripande styrningen av förbundet är det förbundsstyrelsen som
ansvarar för, samtidigt har varje distrikt en självständig distriktsstyrelse.

Ibn Rushd distrikt Norra
Ibn Rushd Norra med distriktskansli i Sundsvall och kontor i Gävle
omfattar: Gävleborgs-, Jämtlands-, Norrbottens-, Västerbottens- och
Västernorrlands län. Detta geografiska område täcker ungefär hälften
av Sveriges yta. 

Under 2021 har vi haft verksamhet i Gävleborg, Jämtland, Västerbotten
och Västernorrland. I dessa län har vi haft verksamhet i 14 kommuner. Vi
har under 2021 försökt komma i gång med verksamhet även i
Norrbottens län, men inte lyckats, på grund av en pågående pandemi
samt att vi inte har något lokalkontor i Norrbotten.

Personalstyrkan har under 2021 varit densamma som året innan.

Distriktschef: Maha Alhaddad  (från November), Ozan Sen (jan-
september ) 
Verksamhetsutvecklare, 100% Sundsvall 
Kvalitetshandläggare, 50 % Sundsvall 
Studiekonsulent, 100% Gävle 
Studiekonsulent, 100% Gävle ( Augusti-december ) 
Studiekonsulent,  100% Sundsvall ( jan-maj)
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Organisationen 2021



 

Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela
Sverige. Den övergripande styrningen av förbundet är
det förbundsstyrelsen som ansvarar för, men varje
distrikt har också en självständig distriktsstyrelse.
Distriktsstyrelsen har under år 2021 haft följande
sammansättning: 

Ordförande:  Modar Alhamdan
Sekreterare :  Madelene Boije
Kassör:           Abdi Siad Kalif
Ledamot:       Noah Juma Gul
Ledamot:       Aden Musdaf Mubarak
Valberedning: Hussein Ahmed Alrikabi
Valberedning: Mohammed Mohsen Ali 
Auktoriserad Revisor(PWC) : Jens Persson

 

Ibn Rushd - fortsatt
viktig partner för att
stärka gemenskap,
kultur och civilsam-
hälle i hela landet

Distriktsstyrelsen 2021  
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Digital utställning -
100 år av demokrati



Vi har genomfört studiecirklar i
körkortsteori för ungdomar. Det har varit
uppskattat och bidrar i förlängningen till
att underlätta ungdomars inträde på
arbetsmarknaden. 

Vi har genomfört studiecirklar i
körkortsteori för vuxna. Det har varit
uppskattat och bidrar till att många
började söka jobb och andra började
studera.

I studiecirkeln Snacka fritt, riktade vi oss till
ungdomar som är intresserade av och
nyfikna på att diskutera med andra unga.
Syftet var att ge ungdomar utrymmet att
uttrycka sig fritt och i sin tur påverka
varandra och samhället positivt. 

Bildningsförbundet i Jämtlands och
Västernorrland län, Folkbildning
Mittnorrlands styrelse besökte oss i
september. 

Under Sundsvalls inspirationsdag arbetade
vi med kvinnor som vill starta eget eller
driver eget företag!  Kvinnor som redan
driver en kommersiell verksamhet kunde
marknadsföra dina produkter och tjänster?
Det var en mycket uppskattad aktivitet
med många nyfikna besökare - cirka 150
besökare under 5 timmar.

Dialogmöte mellan studieförbunden och
Umeå kommun. Ett samtal om vår
multireligiösa stad, om att vara religiös i ett
sekulärt samhälle - i Umeå!

Nedslag 
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Familjen Al Hori
deltog i
inspriationsdagen i
Sundsvall 



2021

Salam!
Årets program av Digital Ramdan pågick
under de sista 10 dagarna av ramadan
med ett nytt tema och en ny gäst
dagligen.

Efter förra årets succé så utökade vi
Digital Ramadan med ett barnprogram!

Se alla avsnitten i efterhand på:
facebook.com/digitalramadan

Digital ramadan 
kom till som en
 särskild satsning 
från Ibn Rushd
 Studieförbund för att 
erbjuda ett pandemi-säkert 
alternativ för gemenskap under
fastemånaden ramadan.
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https://www.facebook.com/digitalramadan?__cft__[0]=AZXLJVfvkEKy8heg4hjmKzMe6XIhnQq6rTXpkx_KiVbOmHIAn7ahktSM5XIMW_V139jdXmtaZ0hH1rUKuPVqJItIeNC-ruyoG5nkeG7sb6ENSnliiaRzvcWHC0upoThv0jEb5RS9a7ZBaIDw1yZasuoCUzwbSYpO_VplKDA-9soSwq_sAepowyl-rhS4gQQ6cQ4&__tn__=-]K-R


Peter Öhrn, ordförande för
Kommittén Demokratin 100 år &
DC Maha Alhaddad .Invigning
demokratistugan   i Örsnköldsvik
kommun 



Folkbildning mittnorrlands
styrelse på besök till  
Ibn Rushd 
Maha Alhaddad, Birgitta
Sedin, Eva Malm, Olle
Norberg, Magnus
Nordqvist, Martin
Björnwall, Simon
Dickens,Marie Jonsson och
Eva Oskarsson

Styrelseutbildning 
Starta en förening.

Kulturhelg i Ånge 20-21 november
En hel helg fylld av kultur i alla dess former.

 
Musik, teater, körsång och flertalet intressanta

workshops finns att gotta sig i när Kulturhelgen
tar plats i Medborgarhuset i Ånge.



Nyanlända om demokrati
 

Under 2021 arbetade vi med projektet 100 år av
demokrati. Projektet, genomfördes med stöd från

Folkbildningsrådet, och inom rammen för det
folkbildningsgemensamma initiativet

#ViMåstePrata . 
 

Projektet #ViMåstePrata syftar till att stärka
folkbildningens demokratiarbete och fira demokratin
under jubileumsåret 2021. I det här projektet jobbade

Ibn Rushd studieförbund med en grupp nyanlända
med syfte att folkbilda om demokrati och producera

en egen utställning. Vi anordnade studieträffar där vi
reflekterade över demokratin i Sverige, och i olika

delar av världen. 
 

Parallellt med det har deltagarna arbetat med egna
kreativa uttryck om vad demokratin betyder för dem.

De har producerat egna texter, samt grupp- och
individuella målningar. Resultatet av projektet

presenterades i en utställning i Ibn Rushds lokaler i
Sundsvall, Ibn Rushds digitala kanaler samt i ett

häfte.  



Vi skulle kunna rösta om det att det
inte spelar någon roll om man är stor

eller liten. Alla ska ha rätt att rösta
för att alla är lika värda.”

 
Linn, 9 år

Det är faktiskt demokrati även att
säga emot om vad vissa tycker och

tror om islam.
 

I en demokrati ska man låta sin
vän, dotter eller kollega ha på sig
bekväma kläder och inte låta sina
barn, redan från tre år, ha på sig

sjal fast de inte vill det.”
 

Nardin, 11 år

Demokrati är rättvisa. Alla får
bestämma. Alla har rösträtt.

Kärlek. Alla får ha och berätta sin
åsikt. Alla är lika värda.”

 
Abdullatif, 16 å
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Lär dig att spela fiol
Prova på dagen 
 med Mariam Kaiss



Skriv något om
bilden



Inspirationsdagen
cirka 150 besökare
unde 5 timmar .

 kurs i klädsömnad  i
Gävle kommun

 prova på dagen
med ungdomar 



"Hos ibn Rushd 
finns hela världen."

Särskilda uppdrag
Vi har bedrivit verksamhet inom de särskilda
insatserna Svenska från dag ett, Vardagssvenska,
Svenska för föräldralediga, Studieförbundens
insatser med personer långt från arbetsmarknaden
och Arbetsmarknadsnära insatser på distans.

Studiecirklarna har bland annat
lärt deltagarna hur de kan söka
jobb, hur det svenska samhället är
uppbyggt. Vi har också haft
studiecirklar där de har lärt sig det
svenska språket. Under året har vi
också bedrivit syverksamhet,
konst verksamhet, matematik,
fysik och körkortsteori på olika
språk.
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Grundligt  
kvalitétsarbete
Ibn Rushd är noga med att de skattemedel
som vi tar del av används på ett korrekt
sätt. Därför är kvalitetsarbetet väldigt
viktigt för oss. Vi kontrollerar en betydligt
större andel av verksamheten än vad våra
bidragsgivare kräver. Om vi upptäcker
brister stryks den aktuella verksamheten ur
våra system och rapporteras inte in som
bidragsgrundande. Löpande rimlighets-
och internkontroller är en viktig del av Ibn
Rushds systematiska kvalitetsarbete.

Vi har kontakt med alla cirkelledare i
vår verksamhet och följer upp deras
arbete - vi nöjer oss inte med att enbart
ha kontakt med kontaktpersoner i
föreningarna. 
Vi har genomfört flera utbildningar för
cirkelledare och fortbildningar för alla
våra föreningar under året.

"Vi kontrollerar en betydligt
större andel av verksamheten
än vad våra bidragsgivare
kräver."

Vi arbetar systematiskt med
föreningarna som vi bedriver
verksamhet med - genom flera besök
och kontinuerliga samtal - för att ge
dem den kunskap och information som
de behöver för att kunna bedriva
verksamheten på ett korrekt sätt.
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Vi för en dialog med alla cirkelledare
och föreningar, både digital och
fysisk, och uppdatera dem
kontinuerligt om nya riktlinjer. 
Vi följer upp föreningar i sociala
medier.
Alla arbetsplaner granskas för att
säkra att de uppfyller Ibn Rushds
kvalitetskrav. 
Vi har alltid en rapporteringsansvarig
i alla kulturprogram som
representerar Ibn Rushd inför
publiken.
Deltagaruppgifter registreras i
GUSTAV.
Vi arbetar systematiskt med ett
kvalitetssäkringsarbete enligt en
kvalitetscykel med de fyra faserna
planera, genomföra, utvärdera och
förbättra. Varje fas har ett antal
dokumenterade steg och processer.
Vi samarbetar med andra
studieförbund på olika sätt och vi
deltar aktivt i samverkansgrupper.
Exempelvis i Jämtland träffas vi en
gång i månaden med syftet att vi
tillsammans ska kunna hålla hög
kvalitet i folkbildningen.

Kontrollen görs på ett slumpvis urval av
föregående års verksamhet samt genom
ett riktat urval av verksamheter såsom
verksamhet som tidigare uppvisat risk för
brister. Bland annat granskas
verksamhetens folkbildningsmässighet,
deltagarlistor, anordnarskap,
verksamhetsplaner och
verksamhetsberättelser samt ekonomiskt
underlag som legat till grund för
kostnadsersättningar och andra viktiga
kriterier.
Utöver det systematiska kvalitetsarbetet
med löpande granskning och
stickprovskontroller har vi en central
visselblåsarfunktion väl synlig på
hemsidan, där uppgiftslämnare erbjuds
anonymitet. Styrelsen får fortlöpande
rapportering om verksamhetens resultat,
måluppfyllelse och ekonomiska utveckling.

"Visselblåsarfunktion 
väl synlig på hemsidan"

Varje år granskas minst 5 procent av den
verksamhet Ibn Rushd Norra rapporterat in
föregående år. Granskningen genomförs
centralt, och är oberoende av
avdelningarnas verksamhetsrapportering.
Resultaten av granskningarna rapporteras
in till Folkbildningsrådet, och felaktigt
rapporterad verksamhet stryks för att inte
utgöra grund för statsbidrag. 

Kvalité forts.
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Siffrorna

Folkbildningsverksamhet per
verksamhetsform . SlutArr 2021
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Siffrorna

Verksamheten i siffror
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Siffrorna

Verksamheten i siffror

Unika deltagare 
uppdelat på kön 2021
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Lista på ämnesområden

Siffrorna
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Beskrivning SlutArr SlutTim Unika

Studiecirkel 267 17336 806

Kulturprogram 126 - -

Annan folkbildningsverksamhet 70 2790 320

Totalt: 463 20126 1030

 
Folkbildningsverksamhet per verksamhetsform 

 
 

Deltagarfördelning per kön i folkbildningsverksamheten Unika %

Kvinnor 572 55%

Män 458 45%

Totalt 1030  

Deltagarfördelning per kön i Asylverksmahet arr 2. 3 Unika %

Kvinnor 21 70%

Män 9 30%

Totalt 30  

 
Folkbildningsverksamhet per verksamhetsform 

 
 

Siffrorna
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Deltagarfördelning per kön i personer långt från arbetsmarknaden Unika %

Kvinnor 229 73%

Män 83 27%

Totalt 312  

Deltagarfördelning per kön i Svenska för föräldralediga Unika %

Kvinnor 139 86%

Män 23 14%

Totalt 162  

Deltagarfördelning per kön i Arbetsmarknadsnära insatser på distans. Unika %

Kvinnor 37 92%

Män 3 8%

Totalt 40  

Siffrorna
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Besöksadresser:
Centralgatan 14, Sundsvall
Brunnsgatan 62, Gävle
info.norra@ibnrushd.se


