
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-17 1av15 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, måndagen den 17 juli 2017 kl. 09:00-11:45, 13:30 -
15:20 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Christer de la Matte (M) 
Gösta Gebauer (C), §§ 157 -159, del av§ 160 , §§ 161- 166, § 169 
Thomas Andersson (L), tjänstgörande ersättare för Gösta Gebauer, del av§ 160,§§ 167 -
168 

Kerstin Gustafsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Thomas Andersson (L), ej tjänstgörande ersättare, del av mötet 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Jan Bernhardsson, kommunchef, del av mötet 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef, del av mötet 
Olof Sellden, Planchef, del av mötet 
Per Sellden, tf exploateringsingenjör, del av mötet 
Sofia Boivie, fastighetsstrateg, del av mötet 
Henrik Andersson, bildningschef, del av mötet 
Ewa Nilsson, rektor, del av mötet 
Marianne Malm, HR-chef, del av mötet 
Sven-Inge Granlund, tf teknik och servicechef, del av mötet 

Ingela Stefansson (S), ersättare Christer de la Matte (M) 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 20 juli klockan 09:30 

-== 

§§ 157-169 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-07-17 

Från och med 2017-07-21 till och med 2017-08-14 

Kommunkontoret i Båstad 

14~ 
Henrik Andersson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-07-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-17 

KS § 157 Dnr KS 000027 /2017 - 903 
Val av justeringsperson 

KS § 158 Dnr KS 000028/2017 - 903 
Godkännande av dagordningen 

KS § 159 Dnr KS 000029/2017 - 903 
Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-17 

KS§160 DnrKS000031/2017-900 
Informationspunkter 

KS § 161 Dnr KS 001447 /2012 - 315 
Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om fortsättning av projektet 

KS § 162 Dnr KS 001467 /2015 - 300 
Inriktningsdokument för Förslövs utveckling - Beslut om budget 

KS § 163 Dnr KS 000439/2017 - 300 
Svar på väckt ärende från Centerpartiet - Inriktningsdokument för Västra Karup 

KS § 164 Dnr KS 000720/2017 - 380 
Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad brygga på Östra piren i Torekov 

KS § 165 Dnr KS 000738/2017 - 200 
Anhållan om att få sälja del av Varan 7:148 

KS§166 DnrKS000777/2017-900 
Nytt ärende: Översyn av kommunens krisberedskap - beslut om direktiv till förvaltningen 
angående fortsatt arbete 

KS § 167 Dnr KS 000442/2017 - 603 
Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker enligt alkohollagen 
(2010:1622) 

KS § 168 Dnr KS 000803/2017-200 
Nytt ärende: Överenskommelse om förtida tillträde till del av fastigheterna Vistorp 9:2 och 
Vistorp 7: 19. Paragrafen omedelbart justerad - se separat protokoll. 

KS § 169 Dnr KS 000805/2017-900 
Nytt ärende: Handlingsplan avseende säkerhetsåtgärder för stöldbegärlig egendom. 

Sida 

2av15 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 157 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2017-07-17 

Dnr KS 000027 /2017 - 903 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av15 

Beskrivning av ärendet Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid 
varje sammanträde. 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfullmäktige. Den 
person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på 
nästkommande sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson (S). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Christer de la Matte (M). 

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 20 juli kl. 09:30. 

justerandes si1maturer Utdra!!sbestvrkande 

'lJ w l~ 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-17 4av 15 

KS § 158 Dnr KS 000028/2017 - 903 

Godkännande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick. 
Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

lnformationspunkt 4 D på dagordningen, Skadegörelse Strandängsskolan, 
omvandlas från informationspunkt till beslutsärende, se§ 170, Handlingsplan 
avseende säkerhetsåtgärder för stöldbegärlig egendom. 

Nytt informationsärende: 
4 H) Utvärdering av avtal med HR-servicecenter. 

Nya ärenden: 

§ 168, Överenskommelse om förtida tillträde till del av fastigheterna Vistorp 
9:2 och Vistorp 7:19. 

§ 169, Handlingsplan avseende säkerhetsåtgärder för stöldbegärlig egendom. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

iw \) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-07-17 

Dnr KS 000029 /2017 - 903 

Sida 

5av15 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-07-17 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente§ 26 kan utskottet vid varje enskilt 
sammanträde besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på 
sammanträdet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 160 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-07-17 

Dnr KS 000031/2017 - 900 

lnformationspunkter 

Sida 

6av15 

Beskrivning av ärendet A) Skriftlig information: Inkomna synpunkter på ombyggnad av före detta 
järnvägsbank till GC-väg från Byarådet i Förslöv samt svar på synpunkterna 
från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström. 

B) Muntlig information angående ombyggnation av Västra Karups och Förslövs 
skola. Fastighetsstrateg Sofia Boivie. 

C) Förberedelse inför Region Skånes besök 19 /9 angående utredning om 
sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd. 

D) Skadegörelse Strandängsskolan. Rektor Ewa Nilsson. (Omvandlat till 
beslutsärende, se§ 169) 

E) DNA-projekt. Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt. 

F) Information om två detaljplaner i Hemmeslöv (8:2 och 6:2). 
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg och planchef Olof Sellden. 

G) Återkoppling från möte med Lindab. (kommunstyrelsen beslutade 
2017-06-07, § 150, om att återrapportering skulle ske vid detta möte.) 

H) Utvärdering av avtal med HR-servicecenter. HR- chef Marianne Malm. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-07-17 

Dnr KS 001447 /2012 - 315 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om fortsättning av 
projektet 

Sida 

7av15 

Beskrivning av ärendet Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 2016-
03-24 till 2016-05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har 
exploatören arbetat om förslaget där den stora skillnaden framförallt är antalet 
våningar. Nu önskas ett politiskt ställningstagande till detta förslag för att inte 
lägga mer resurser på att revidera planhandlingarna. Exploatören har även 
kompletterat förslaget med en illustration som visar hur området kan utformas 
med befintlig bensinmack kvar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-07-04. 
Bilaga 1. Sammanträdesprotokoll KS 2017-05-03 § 127. 
Bilaga 2. Situationsplan 2017-03-14. 
Bilaga 3. PM Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. 
Bilaga 4. Situationsplan 2017-06-27. 
Bilaga 5. Perspektivbilder med bensinmacken kvar. 

Förvaltningens förslag 1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med 
utgångspunkt från situationsplanen, bilaga 4. Detaljplanen ges en bestämmelse 
så att utformning enligt bilaga 2 blir möjlig om bensinmacken inte finns kvar i 
framtiden. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg föredrar ärendet. 

Notering Christer de la Matte (M) deltar ej i beslutet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Planen avslås. Socialdemokraterna vill att den sista 
kommunala marken i centrala Torekov används till trygghetsboende och minst 
hälften av husen skall vara hyresrätter. 

Bo Wendt (BP) och Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Bo Wendt och Gösta Gebauers yrkande mot 
Ingela Stefanssons yrkande. Efter framställd propositionsordning finner 
ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bifalla Bo Wendts 
yrkande. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-17 8av15 

Beslut 

Reservation 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med 
utgångspunkt från situationsplanen, bilaga 4. Detaljplanen ges en bestämmelse 
så att utformning enligt bilaga 2 blir möjlig om bensinmacken inte finns kvar i 
framtiden. 

Ingela Stefansson (S) reserverar sig mot beslutet. Socialdemokraterna vill att 
den sista kommunala marken i centrala Torekov används till trygghetsboende 
och minst hälften av husen skall vara hyresrätter. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 162 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-07-17 

Dnr KS 001467 /2015 - 300 

lnriktningsdokument för Förslövs utveckling 
- Beslut om budget 

Sida 

9av15 

Beskrivning av ärendet Avsatt budget för att upprätta inriktningsdokument för Förslöv har inte kunnat 
hållas. För att färdigställa inriktningsdokumentet behövs ett tillskott på 83 000 
kr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-06-22. 
Kostnadsuppskattning Inriktningsdokument för Förslöv, 2017-06-14. 

Förvaltningens förslag 1. Avsätta 83 000 kr från medlen till KS förfogande under 2017 för att 
finansiera färdigställandet av Inriktningsdokument för Förslöv. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Förvaltningens förslag avslås. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Bo Wendts yrkande och finner att bifalla 
detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förvaltningens förslag avslås. 

justerandes signaturer Utdragsbest:yrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-17 10av15 

KS § 163 Dnr KS 000439/2017 - 300 

Svar på väckt ärende från Centerpartiet - lnriktningsdokument 
för Västra Karup 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet väckte ärende om framtagande av ett inriktningsdokument för 
Västra Karup vid kommunstyrelsen 2017-04-18. Partiet skriver "För att möta 
såväl framtidsplaner, ideer och oro föreslår vi att Inriktningsdokument Västra 
Karup prioriteras i närtid". 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2017-06-21. 
Skrivelse från Centerpartiet, inlämnad vid KS au 2017-04-18, angående 
Inriktningsdokument Västra Karup. 

Förvaltningens förslag 1. Västra Karups utveckling hanteras inom ramen för pågående arbete med ny 
översiktsplan. 

Föredragande Planchef Olof Sellden 

Yrkanden Bo Wendt (BP): bifall till förvaltningens förslag. 

Gösta Gebauer (C): bifall till centerns yrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Bo Wendts yrkande mot Gösta Gebauers 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla Bo Wendts yrkande. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Reservation 

1. Västra Karups utveckling hanteras inom ramen för pågående arbete med ny 
översiktsplan. 

Gösta Gebauer (C) reserverar sig till förmån från egetyrkande. Centerpartiet 
står fast vid att Västra Karup riskerar komma i bakvattnet av satsningar i 
Båstad/Hemmeslöv, Förslöv och Grevie om inte en tydlig inriktning finns. 
Västra Karup har potential att utvecklas positivt med en levande by och bygd. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-17 11av15 

KS § 164 Dnr KS 000720/2017 - 380 

Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad 
brygga på Östra piren i Torekov 

Beskrivning av ärendet Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse med 
förslag på tre nya betongbryggor vid Torekovs strand, varav den ena ska vara 
tillgänglighetsanpassad med ramp. TTBS framför att de ger bidrag för 
majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra investeringen. 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig positiv till föreslagna 
åtgärder, men att donations- eller gåvoavtal ska tas fram, vilket ska godkännas 
av kommunstyrelsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-06-29. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Bilaga 1. Skrivelse från Torekov turist och badförening med tillhörande 
ritningar. 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor samt 
byggnation av två nya betongbryggor vid Torekovs strand och en 
tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs hamns östra pir under 
förutsättning att extern finansiering erhålls. 

2. Förvaltning får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta 
donations-/gåvoavtal, vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från 
Torekovs turist- och badförening-

Tf teknik och servicechef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor samt 
byggnation av två nya betongbryggor vid Torekovs strand och en 
tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs hamns östra pir under 
förutsättning att extern finansiering erhålls. 

2. Förvaltning får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta 
donations-/gåvoavtal, vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från 
Torekovs turist- och badförening. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 165 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-07-17 

Dnr KS 000738/2017 - 200 

Anhållan om att få sälja del av Varan 7:148 

Sida 

12 av 15 

Beskrivning av ärendet Ägaren av fastigheten Varan 7: 148, Oskar Herven, önskar få tillstånd att sälja 
hälften av fastigheten till sin fästmö Ebba Löwenhielm innan femårsgränsen för 
avyttrande av fastigheten uppnåtts. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. teknik och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 
2017-06-28. 

Förvaltningens förslag 1. Ägaren till Varan 7:148, Oskar Herven, får tillstånd att sälja hälften av 
fastigheten till Ebba Löwenhielm innan femårsgränsen för avyttrande av 
fastigheten uppnåtts. 

Föredragande Tf teknik och servicechef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ägaren till Varan 7:148, Oskar Herven, får tillstånd att sälja hälften av 
fastigheten till Ebba Löwenhielm innan femårsgränsen för avyttrande av 
fastigheten uppnåtts. 

justerandes signaturer Utdrae:sbestvrkande 

~)V \) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 166 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-07-17 

Dnr KS 000777 /2017 - 900 

Sida 

13 av 15 

Nytt ärende: Översyn av kommunens krisberedskap - beslut om 
direktiv till förvaltningen angående fortsatt arbete 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt väcker ärende om kommunens krisberedskap och behov av översyn 
och information till befolkningen. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Förvaltningen gör en översyn av kommunens krisberedskap 
inklusive pågående åtgärdsplan samt tar fram informationsbroschyr till 
allmänheten om krisberedskap i hemmen. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

l. Förvaltningen gör en översyn av kommunens krisberedskap inklusive 
pågående åtgärdsplan samt tar fram informationsbroschyr till allmänheten om 
krisberedskap i hemmen 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

b>Y t) 
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BASTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-17 14av15 

KS § 167 DnrKS000442/2017-603 

Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av 
alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 

Beskrivning av ärendet Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Apelrydsskolan, Kattviksvägen 207, Båstad, 
har inkommit från ovanstående stiftelse. Önskade serveringslokaler är skolans 
matsal med uteservering, biblioteket och undervisningsköket. Önskade 
serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Per-Martin Boklund, daterad 2017-05-25. 
Utredning med ritning. 

Förvaltningens förslag 1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 §bevilja Stiftelsen Apelrydsskolan /802424-
7234/ tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Apelrydsskolan. 

Föredragande 

Beslut 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering matsal med uteservering, 
biblioteket och undervisningsköket enligt ritning dnr KS000442/2017-603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Enhetschef Per-Martin Boklund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 §bevilja Stiftelsen Apelrydsskolan /802424-
7234/ tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Apelrydsskolan. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering matsal med uteservering, 
biblioteket och undervisningsköket enligt ritning dnr KS000442/2017-603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

i;v ~) 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 169 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-07-17 

Dnr KS 000805/2017-900 

Nytt ärende: Handlingsplan säkerhetsåtgärder för 
stöldbegärlig egendom 

Beskrivning av ärendet Informationsärende om skadegörelse på Strandängsskolan görs om till 
ett beslutsärende. 

Underlag till beslutet Rapport angående inbrott i A-huset, Strandängsskolan 2017-06-27. 

Föredragande Bildningschef Henrik Andersson, rektor Ewa Nilsson. 

Yrkanden Christer del la Matte (M): Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan avseende säkerhetsåtgärder för stöldbegärlig egendom. 

Bo Wendt (BP) : Bifall till Christer de la Mattes yrkande. 

Sida 

15av15 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Christer de la Mattes yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får uppdrag att ta fram handlingsplan avseende 
säkerhetsåtgärder för stöldbegärlig egendom. Handlingsplanen ska vara klar 
senast 15 september 2017. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

iw l~ 


