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Jeg tillader mig at protestere mod de foreslåede byggehøjder.
Når vi bor øst for, på 1.st sal, giver de 22,5 m høje partier
mere skygge end i det gamle projekt. Det er da ikke  “ at
tilpasse sig naboerne og tager hensyn ved at minimere
skyggegener “ - som nævnt i det nye projekt.
Tværtimod !
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Vores høringssvar er tilføjet som fil.



 

 

INTERNAL 

                                          Frederiksberg den 2. Juni 2021 

 

Høringssvar om lokalplansforslag 231 
 

På vegne af bestyrelsen for andelsboligforeningen, der repræsenterer ejerne af ejendommen beliggende 

Holger Danskes Vej 90 – 100 skal vi hermed gøre opmærksom på vores bekymringer og fremkomme med 

indsigelser til byggeriet på Kong Georgs Vej 57-61. 

 

Vores husgavl ved Holger Danskes Vej 90 vil efter det foreslåede projekt blive sammenkoblet med de 

bygninger, som bygherre ønsker at opføre på Kong Georgs Vej 57-61, derudover indbefatter projektet en 

parkeringskælder under bygningen som helt er fraværende at blive beskrevet i lokalplansforslaget 2031. 

 

Miljøscreeningen for lokalplanen 231 har slet ingen beskrivelse til foranstaltninger og krav til bygherre i 

forhold til de omkringliggende bygninger særligt mod endegavlen i Holger Danskes Vej 90, og Holger 

Danskes vej 88. Alt hvad der henvises  

 

Der skal graves ud til underjordisk parkeringskælder, og dette skal ske helt op ad vores ejendom ved 

endegavlen på Holger Danskes Vej 90. Der er derfor en væsentlig risiko for, at der kan ske betydelig skade 

på vores ejendom, der har en alder, hvor vi må antage, at funderingsforholdene er i overensstemmelse 

med de på opførelsestidspunktet (lempeligere) gældende normer, men ikke nødvendigvis lever op til 

standarder, der er gældende i dag og som kan modstå en dyb parkeringskælder i hele nabomatriklens areal.  

 

Vi skal under alle omstændigheder venligst bede om at, kommunen stiller krav om, at: 

 

 Bygherre indestår for, at andelsboligforeningen beliggende Holger Danskes Vej 90-100 holdes 

skadesløs for enhver skade, der måtte opstå på ejendommen direkte eller indirekte som følge af 

projektet.  

 

 Bygherren gøres objektiv ansvarlig for enhver skade, der påføres naboejendommene. 

 

 Eventuelle lovpligtige forsikringer tegnes for bygherres regning. 

 

 Bygherre pålægges for bygherres egen regning at lave tilbundsgående undersøgelser af 

naboejendommenes jordbunds- og funderingsforhold mv. 

 

 Evt. piloteringen og ramning foretages på en sådan måde, der er mest hensynsfuldt for naboerne 

for at minimere støj og vibrationer til de omkringliggende ejendomme, uagtet at dette måtte 

fordyre projektet for bygherre. 

 

 At der i bygge og anlægsperioden udvises mest muligt hensyn til beboere i de omkringliggende 

ejendomme, og at der stilles krav om at arbejdet kun udføres i tidsrummet 7-16 på hverdage. 

 

 At vores andelsboligforening som helhed og / eller beboerne på Holger Danskes Vej 90 -92 gives 

partsstatus i byggesagen efter forvaltningsloven. 

 

Vi er som frederiksbergborgere generelt åbne for, at der bygges nyt og kommunens arealer udnyttes til 

gavn for mange. Og som naboer til Kong Georgs Vej finder vi det oplagt, at de nuværende misligholdte og 

ubenyttede bygninger giver plads til bygninger, der tilfører kommunen og naboerne merværdi. 

 



 

 

INTERNAL 

Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med kommunen, og håber at I tager vores bekymringer med i alle 

aspekter af det forestående arbejde med lokal- og kommuneplan. 

 

Med venlig hilsen 

Andelsforeningen Holger Danskes Vej 90-100 

v/formand Mads T. Jørgensen 

Holger Danskes vej 96, 1. th. 

2000 Frederiksberg 
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Vedr. byggeri på Kong Georgs Vej 57-61

Bestyrelsen i Andelsboligforeningen Sofie og Holger har
tidligere 2 gange gjort indsigelse ift. byggeplanerne på Kong
Georgs Vej 57-61 – og nu gør vi det igen. Vi har læst
planerne og deltaget i høringsmødet og noteret, at der er
sket en del forbedringer fra den første byggeplan til den
nuværende. Bl.a. ser vi ændringen ift. at skabe et byrum i
passagen mellem Kong Georgs Vej og Holger Danskes Vej som en
gevinst for hele området (forudsat at den ikke afgrænses
alene til beboerne i opgangene i passagen). Det er dog men en
betragtelig ærgrelse, at bestyrelsen noterer sig følgende
forhold ved den nye byggeplan:
-       Byggeplanen forholder sig fortsat ikke til det tab
byggeriet indebærer for foreningens beboere. ABF Sofie og
Holger består af 4 opgange på Kronprinsesse Sofies Vej 9-11
og Holger Danskes Vej 82-84. Foreningens beboere har dermed
gårdmiljø og beboelse, der vil blive negativt påvirket af de
nye bygninger. Dels mister alle i gården det højt skattede
kig til himlen i hjørnet, hvor de gamle villaer nu står, dels
mister lejlighederne på Kronprinsesse Sofies Vej aftensolen
på altaner og ind ad vinduer. Vi noterer os, at der faktisk
med den nye byggeplan bygges højere end de resterende
bygninger rundt om gården – hvilket i vores øjne betyder, at
den nuværende byggeplan har større negativ effekt end den
tidligere. Der er ikke meget udsyn og lys i de nederste
lejligheder og i gården i forvejen. Dette vil blive kraftigt
forringet, også for de øverste etager, hvis der gives



tilladelse til et byggeri som det beskrevne.
-       Byggeplanen forholder sig på ingen måde til de
konsekvenser der vil være trafikalt. Dels har området pga. at
skybrudssikring af veje og etablering af parkeringspladser
med ladestandere til elbiler, mistet en hel del
parkeringspladser. Noget der allerede i dag betyder, at det
er endog MEGET svært at finde en parkeringsplads for
beboerne. Med en ny bebyggelse med mange nye beboere vil
parkeringsudfordringen forværres. Samtidig er de målinger der
er lavet ift. gennemkørende trafik lavet under Corona
pandemien og kan derfor ikke regnes for valide. Der må
forventes en øget gennemkørsel på de to veje – noget der
potentielt vil betyde at både Holger Danskes Vej og Kong
Georgs Vej potentielt ophører med at være stille veje.

Det er vores forhåbning, at kommunen tager ovenstående
betragtninger med i overvejelserne omkring det videre
arbejde.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen for ABF Sofie og Holger
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Vedhæftet er indsigelse fra andelsboligforeningen Sofie og
Holger.



     Frederiksberg d. 4. juni 2021 

 

Til By- og Miljøudvalgets medlemmer  

Vedr. byggeri på Kong Georgs Vej 57-61  

 

Bestyrelsen i Andelsboligforeningen Sofie og Holger har tidligere 2 gange gjort indsigelse ift. byggeplanerne 

på Kong Georgs Vej 57-61 – og nu gør vi det igen. Vi har læst planerne og deltaget i høringsmødet og 

noteret, at der er sket en del forbedringer fra den første byggeplan til den nuværende. Bl.a. ser vi 

ændringen ift. at skabe et byrum i passagen mellem Kong Georgs Vej og Holger Danskes Vej som en gevinst 

for hele området (forudsat at den ikke afgrænses alene til beboerne i opgangene i passagen). Det er dog 

men en betragtelig ærgrelse, at bestyrelsen noterer sig følgende forhold ved den nye byggeplan: 

- Byggeplanen forholder sig fortsat ikke til det tab byggeriet indebærer for foreningens beboere. ABF 

Sofie og Holger består af 4 opgange på Kronprinsesse Sofies Vej 9-11 og Holger Danskes Vej 82-84. 

Foreningens beboere har dermed gårdmiljø og beboelse, der vil blive negativt påvirket af de nye 

bygninger. Dels mister alle i gården det højt skattede kig til himlen i hjørnet, hvor de gamle villaer 

nu står, dels mister lejlighederne på Kronprinsesse Sofies Vej aftensolen på altaner og ind ad 

vinduer. Vi noterer os, at der faktisk med den nye byggeplan bygges højere end de resterende 

bygninger rundt om gården – hvilket i vores øjne betyder, at den nuværende byggeplan har større 

negativ effekt end den tidligere. Der er ikke meget udsyn og lys i de nederste lejligheder og i gården 

i forvejen. Dette vil blive kraftigt forringet, også for de øverste etager, hvis der gives tilladelse til et 

byggeri som det beskrevne.  

- Byggeplanen og lokalplan forholder sig på igen måde til de konsekvenser der vil være trafikalt. Dels 

har området pga. at skybrudssikring af veje og etablering af parkeringspladser med ladestandere til 

elbiler, mistet en hel del parkeringspladser. Noget der allerede i dag betyder, at det er endog 

MEGET svært at finde en parkeringsplads for beboerne. Med en ny bebyggelse med mange nye 

beboere vil parkeringsudfordringen forværres. Samtidig er de målinger der er lavet ift. 

gennemkørende trafik lavet under Corona pandemien og kan derfor ikke regnes for valide. Der må 

forventes en øget gennemkørsel på de to veje – noget der potentielt vil betyde at både Holger 

Danskes Vej og Kong Georgs Vej potentielt ophører med at være stille veje. 

 

Det er vores forhåbning, at udvalgets medlemmer og forvaltningen tager ovenstående betragtninger med i 

overvejelserne omkring det videre arbejde.  

 

 

Med Venlig Hilsen  

Bestyrelsen for ABF Sofie og Holger 
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Hvis dette byggeri bliver en realitet mister vi både dagslys
og solnedgang. Selve byggeriet, er i vores øjne grimt og alt
for højt, passer overhovedet ikke ind i omgivelserne, jeg vil
mene Carlsberg byen eller Nordhavnen mfl. ville være perfekt
for dette boligprojekt, bare ikke i vores område. Jeg
tilslutter mig alle de høringssvar der går imod dette
byggeri. Hvis dette enorme byggeri bliver ført ud i livet,
hvad vi ikke håber, skal vi genhuses da vi ikke kan leve med
den støj dag ud og dag ind i så lang tid det vil tage, at
opføre dette byggeprojekt, hvem skal betale for dette ??
kommunen eller bygherre.
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Min holdning er at vi alle kan være enige om at den
eksisterende bebyggelse skal fornyes, dog ikke af en ny
bebyggelse som i det nye forslag bliver endnu højere end det
som blev nedstemt sidste år og derned tager endnu mere
dagslys og solnedgang. I stedet for, mener jeg at der skal
laves et ny forslag som bruger de samme etagemeter som på de
eksisterende bygninger i dag.

På Dronning Olgas Vej 18 og Mariendalsvej 27 bliver der
bygget rækkehuse som giver et familievenligt nabolag med
plads til fællesskabet og grønne områder som man sagtens
kunne forestille sig på eksisterende grund.
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Høringssvar vedhæftet
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På Kong Georgs Vej 57-61 ligger der nogle ejendomme, som er
attraktive for investorer. Gennem årene har mange mere eller
mindre pengestærke øjne hvilet på grundene, og det snævre
flertal i den lokale kommunalbestyrelse har lige så længe
været interesseret i at tiltrække disse investorer. Sådan må
man nødvendigvis tolke situationen, når man ser på områdets
historik.
Det er et faktum, at bygningerne, haverne, indkørslerne og
gårdene på grundene har fået lov til at gå i forfald uden at
kommunen har grebet ind ud over at have ’haft dialog med
ejendommenes ejere om at sikre, at ejendommene ikke er til
fare for andre’, som formanden for by- og miljøudvalget skrev
i et svar på en borgerhenvendelse i november 2018.
Det er et faktum, at kommunen har tolket byggelovgivningens
krav om, at kommunen har pligt til at tilse, at ejendomme
holdes i sømmelig stand efter eget forgodtbefindende. Således
hedder det i samme svar som nævnt ovenfor, at ’sømmelig stand
er ikke nærmere defineret i byggelovgivningen’ og at
’usømmelige forhold ved en ejendom….skal have et vist
omfang’. Ja, tak. Er der to ikkejurister, som vil vurdere
ejendommene til at være i sømmelig stand? Nok ikke. Og man
fornemmer godt, at den er gal, når en jurist skriver, at
’almindelig manglende vedligeholdelse formentlig ikke i sig
selv vil betyde, at en ejendom ikke er i sømmelig stand i
byggelovens forstand’. Så er der da taget forbehold, der
vasker sig.
Om den manglende indgriben fra kommunens side er bevidst
eller ej kan man kun gisne, men resultatet ligger fast; der



ligger i dag tre ejendomme på KGV, som beboerne i området er
godt trætte af at være naboer til, og så er det tid til at
cherry-picke. Nu hedder det sig, at kommunen ligefrem gør
området og dets beboere en tjeneste ved at tillade nedrivning
og derefter nyt byggeri. Og strategien har bevirket, at
enkelte beboere nu er villige til at acceptere hvad som
helst, blot der bliver ryddet op i det nuværende rod – fuldt
forståeligt. Så trods massiv modstand mod det mastodontiske
nybyggeri både udgave et og nu toeren, kan kommunens snævre
flertal på vanlig selektiv vis plukke passende høringssvar ud
og postulere, at de går borgernes ærinde, og at der er
opbakning til nybyggeriet, præcis som der på patetisk vis
blev forsøgt på det åbne høringsmøde.
Det er så let gennemskueligt, og trods patroniserende svar,
fornærmethed og tynde forklaringer om, at kommuneplaner kun
er vejledende på det åbne høringsmøde om byggeri 1.0 i
foråret 2019, så er det klart og tydeligt for enhver, at det
reviderede projekt ikke er en døjt bedre. Det vidner mange
saglige modargumenter om i de mange høringssvar, der er
strømmet ind.
Ja, jeg indrømmer, det er selvisk, når jeg opponerer mod
skyggevirkningerne fra byggeriet – solen forsvinder fra min
have og min stuelejlighed en stor del af året. Og ja, jeg har
valgt at bo inde midt i hovedstaden, med de følger, der er af
sådant et valg. Jeg forlanger hverken køer eller marker, men
at hæve en bebyggelse fra to til seks etager og med en
bebyggelsesprocent, der mere end fordobles, så har man lov og
pligt til at påpege det svigt flertalspolitikerne er i færd
med at gennemtrumfe.
Og det er ikke selvisk at påpege trafikproblemerne (jeg
oplevede selv for nylig, hvordan en brandbil med blå blink og
udrykning blev blokeret af en skraldevogn, så føreren af
brandsprøjten til sidst jokkede på speederen og flåede
skraldevognens sidespejl af for at komme forbi og måske redde
menneskeliv – fotodokumentation haves).
Og det er ikke selvisk at påpege det tåbelige i at placere
udkørsel fra en parkeringselevator lige over for en anden
udkørsel – det handler om sikkerhed, bl.a. for børn på deres
skolevej.
Og det er ikke selvisk at påpege den øgede luftforurening. Og
det er ikke selvisk at bekymre sig om andre menneskers



skyggeproblemer og udsigt til manglende lys. Og det er ikke
selvisk at have respekt for områdets historie. Og det er ikke
selvisk ikke at falde for arkitektens smarte floskler om
gavle, der ’kalder’ på at blive forbundet. Nej, der er masser
af fritstående gavle i området, og gavle kalder ikke på noget
som helst, men kan med fordel beklædes med grønt –
’begrønnes’ som det hedder i kommunesprog.
Der er så mange argumenter mod byggeriet, at det burde smelte
ned af sig selv, men jeg nærer ingen illusioner om, at det
kommer til at ske. Den manglende lydhørhed er slående,
historie- og hensynsløsheden ligeså, mens argumentresistensen
til gengæld er ligefrem proportional med leflelen for
storkapitalen, så vi skal nok få det byggeri på Kong Georgs
Vej. Tro bare ikke, at vi ikke kan gennemskue alle
krumspringene. Jeg vil dog gerne ydmygt foreslå, at forslaget
endnu engang tages op til revision, skrotlægges eller
alternativt reduceres kraftigt.
Jeg forventer ud over en bekræftelse af modtagelsen af mit
høringssvar at det publiceres på kommunalbestyrelsens åbne
postliste og bliver en del af sagsbehandlingen. Desuden vil
jeg som borger gerne udbede mig oplysninger om formelle
klagemuligheder vedrørende den konkrete sag.
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Se venligst vedhæftede høringssvar fra A/B Kong Georgs Vej
60-64.
Hvorfor står der i sagsfremstillingen, at forslaget HAR været
i offentlig høring, inden høringsperioden er afsluttet?



Frederiksberg 6.6.2021 

Til By- og Miljøudvalget, Frederiksberg Kommune 

Vedrørende forslag til lokalplan 231 for boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej 57-61 

 

Vi vil fortsat give udtryk for vores modstand over for forslaget om at opføre store boligblokke med 

negative følgevirkninger for områdets eksisterende beboere. Vi appellerer til, at de klassiske villaer 

bevares og istandsættes. 

Det burde være unødvendigt at gentage kritikpunkterne (tæthed, skyggevirkninger, støj osv.), da de 

har været nøje beskrevet i forbindelse med første høringsperiode og i flere af svarene til 

indeværende høring, som vi fuldt ud kan tilslutte os. Dertil bærer ordlyden i sagsfremstillingen 

umiskendeligt præg af, at beslutningen allerede er truffet (22.2.21), og at den offentlige høring blot 

er en formalitet. 

Vi vil gerne blive klogere på, hvordan medlemmerne af By- og Miljøudvalget ræsonnerer, når de skal 

beslutte, om der skal gives grønt lys til et investeringsprojekt som dette. Hvordan opvejer de for og 

imod, og hvilke aspekter tillægges betydning, og hvilke anses for mindre betydelige? Forvaltningen 

nævner bl.a. at have foretaget en helhedsbetragtning, men det er svært at få øje på, hvor vi som 

mennesker og nuværende beboere optræder. Vi kan kun appellere til, at udvalgsmedlemmerne 

følger et princip om at sætte borgeren først, dvs. hvor alle aspekter af et byggeprojekt holdes op 

imod de konsekvenser, det har for områdets beboere og deres fremtidige trivsel. Vi tror på, at man 

både i udvalget og forvaltningen oprigtigt kerer sig om borgerne og deres trivsel, selv om det er en 

svær størrelse at måle eller veje, og at man vil det bedste for vores by. 

Hvis man tager udgangspunkt i princippet om at sætte borgeren først, er det svært at forstå, hvorfor 

alle bygninger partout skal støde op til hinanden. Hvorfor skal alting indrammes, som det formuleres 

i kommunalplanen? Måske ser det pænere ud på byplanlæggerens tegning, hvis karréer er lukket af, 

men for os, der faktisk bor her, opleves det snarere som at blive lukket inde. At byggeprojektet 

medfører skyggegener for beboerne er dokumenteret i kommunalplanen (p. 80), hvor det fremgår, 

at i årets mørkeste måneder får kun 3. og 4. sal en smule dagssol, mens passagen, som immervæk 

rummer ca. 60 lejligheder, er henlagt i konstant skygge, selv når solen står højest ved middagstid. 

Det er ikke værdigt. I stedet burde man minde sig selv om, at hensigten bag reglerne om 

bebyggelsesprocenter netop er at beskytte borgerne mod de negative konsekvenser ved for tæt 

byggeri. Det er ikke meningen, at reglerne skal suspenderes blot for at maksimere 

investeringsudbyttet – på bekostning både nuværende og kommende beboere. Som reference kan 

man rette blikket mod Sluseholmen, Nordhavn eller nybyggerierne på Amager Strand, hvor man 

ihærdigt har presset flest mulige boliger ind på mindst muligt areal, og hvoraf en del ligger i konstant 

skygge. 

Vi værdsætter de gamle villaer. De er en del af det brogede bybillede, som adskiller Frederiksberg fra 

de øvrige brokvarterer. Vi værdsætter til gengæld ikke, at de har fået lov til at forfalde og danne en 

uskøn plet i vores kvarter. Villaerne har man ladet forfalde, fordi man gerne vil erstatte dem med 

noget andet. At fremstille sagen som et valg mellem fortsat at se på forfaldne villaer og et kæmpe 

investeringsprojekt bygger på en falsk præmis, ligegyldigt om tidligere projektplaner er opgivet, og 

nye ejere er kommet til. Behovet for at gøre noget, bør ikke veje tungere end hensynet over for 

beboernes trivsel. Forvaltningen oplyser, at den ikke kan gribe ind, med mindre der er 

nedstyrtningsfare, og da villaerne formelt ikke er bevaringsværdige, er metoden indirekte 



sanktioneret. Idet meget få bygninger i Mariendalskvarteret er bevaringsværdige, kan man kun 

gisne, om flere villaer vil lide samme skæbne fremover. Vedtages kommunalplanforslaget, må 

konklusionen uvægerligt være, at det godt kan betale sig at lade bygninger forfalde for siden hen at 

betegne dem kondemnable og erstatte dem med nybyggeri. Hvis det alene er et spørgsmål om at 

være tålmodig og lade stå til, danner det en farlig præcedens for driftige ejendomsinvestorer, som 

har tid og midler til at vente i 10-15 år. 

Tilsyneladende er bygningerne ikke i dårligere stand, end de stadig kan anvendes til bolig. Siden de 

oprindelige lejere blev opsagt for flere år siden, har der boet udenlandske håndværkere i det ene 

baghus, som vi formoder, uden at kende selskabskonstruktionen, i sidste ende arbejder for investor. 

Kaster man et hurtigt blik derind, er det åbenlyst, at forholdene er uhumske, og der har i perioder 

ophobet sig betydelige mængder skrald. Vi er uforstående overfor, at der har udspillet sig social 

dumping i årevis, der giver associationer til Padborg-sagen, og at man med en godkendelse af 

investeringsprojektet, indirekte accepterer den måde at drive virksomhed på. 

Skal man foretage en helhedsbetragtning, er det i sidste ende en afvejning af, om området tilføres 

mere værdi, end man fjerner. Det, mener vi ikke, er tilfældet. Vores glæde og trivsel ved at bo her 

reduceres. Vi har også meget svært ved at se, at bygningerne skulle passe ind i området visuelt eller 

arkitektonisk. Og vi har bemærket de store tagterrasser, som kan danne rammer om diverse fester. 

Flere har soveværelse ud til vejen, og vores ejendom har ikke samme lydisolation som moderne 

byggeri. Fremhævelsen af boligvariationen er også søgt, idet det i praksis kun er et mindre segment 

af befolkningen, som har råd til at flytte ind. Reelt er det kun investor, som har udsigt til en gevinst, 

mens vi som borgere stilles i en dårligere position for eftertiden. 

Afslutningsvist kan vi oplyse, at vi er 10 omkringliggende boligforeninger med ca. 250 lejligheder, 

som påvirkes af byggeriet. Vi har ydermere noteret os, at det kun er V og K’s medlemmer af By- og 

Miljøudvalget, som er tilhængere af investeringsprojektet. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i A/B Kong Georgs Vej 60-64 

 

 

Se nedenstående billede taget i juni i aftensolen. Det er let at forestille sig, hvordan det monolitiske 

nybyggeri vil forandre området i negativ retning. Det er ikke kun vores ejendom, som får mere 

skygge. Også beboerne på Holger Danskes vej, som i øjeblikket nyder lyset fra ’hullet’ i karréen, må 

fremover bo i skygge. Mellem de to villaer stod et stort elmetræ på højde med kastanjerne, som 

pludselig forsvandt en februardag for få år siden. Vi formoder, det ikke harmonerede med de planer, 

investor ville indsende til By- og Miljøudvalget. 

  



 




