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VEDTEKTER FOR BERGESIDEN VEL 
 

Bergesiden Vel ble stiftet den 20. april 1974 hos Svein Kynbråten på Vestmo, hvor 
følgende vedtekter ble vedtatt: 
 

§  1 Foreningens formål er til beste for yngre og eldre i kretsen. 
 

§  2 Kontigenten for hvert år fastsettes av årsmøtet. 
 

§  3 Styret består av 5 (fem) medlemmer, med formann, nestformann, 
kasserer, sekretær, et styremedlem og 3 varamenn. 1. varamann blir 

 innkalt på alle styremøter. 
 

 To av styret står for valg annet hvert år, første gang ved loddtrekning. De 
andre to står for valg annet hvert år. Formannen velges hvert år. 

 

 Valg skjer på årsmøte. Valgkomite velges på årsmøte. 
 

§  4 Årsmøte holdes innen utgangen av desember måned, med festlig samvær. 
Innkalling til alle møter skal være skriftlig. 

 

§  5 Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styret i hende innen 14 
dager før møtet. 

 

§  6 Stemmerett har alle medlemmer som har fylt 16 år. 
 

§  7 Forslag til endringer av vedtekter kan bare behandles av årsmøte, med 
to/tredjedels flertall. Ved årsmøte framlegges revidert regnskap. Revisor 
velges på årsmøte. 

 

§  8 Styret har fullmakt til å velge nødvendige arbeidskomiteer. 
 

§  9 Ved utbetalinger har formannen og kasserer anvisningsmyndighet. 
 

§ 10 Oppløsning av Bergesiden Vel foretas på årsmøte av ¾ flertall. En eventuell 
kassabeholdning gis til foreninger eller lignende i kretsen. Pengene sperres 
i 5 (fem) år. Eventuelt nytt Vel stiftes. 

 

  

BBEERRGGEESSIIDDEENN  VVEELL  ØØNNSSKKEERR  AALLLLEE  EENN  GGOODD  SSOOMMMMEERR  ––  OOGG  HHÅÅPPEERR  DDEERREE  VVIILL    

SSTTØØTTTTEE  OOPPPP  OOMM  VVEELLLLEETT  OOGG  DDEETTSS  AAKKTTIIVVIITTEETTEERR!!  
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BERGESIDEN VEL hadde årsmøte på Bergesiden Grendetun den 19. april 2012 hvor 
valg av styre etc. ga følgende resultat: 
 

STYRET: 
 

Leder:   
Arne Idar Grandahl 90096885 arne.idar.grandahl@brednett.no 
  

Nestleder:  
Ellen Grandahl  95208645 ellen1947@hotmail.no 
 

Sekretær: 
Cathrine Hagen  47454449 cathrine.hagen@vaaler-he.kommune.no 
 

Kasserer: 
Gunhild Grønvold 90623773 gunhgron@online.no 
 

Styremedlem: 
Tor Øyen Hol  93808598 tor.hol@brednett.no 
Ragnar Einarsrud 97006523 ragnaein@vaaler.net 
 

Varamedlem: 
Jorunn Kravdal  97562357 jorunn.kravdal@brednett.no 
 

ARRANGEMENTKOMITE: 
 

Leder: 
Liv Vangmyr  91717090 rharalva@online.no 
 

Medlemmer: 
Marit Anseth  47015545  
Gerlinda Bloem  
Okke Bloem  97604793 
Ragnhild Brodersen 41201066 
Inger Einarsrud  99157863 
Arvid Kravdal  95487586 
Jurunn Kravdal  97562357 jorunn.kravdal@brednett.no 
Tina Rønning  99153336 
Eli Tøraasen  47015596  
Sigmund Tøraasen 98228301 sigmund.torasen@live.no 
Unni Tollefsen  41339635 urtollef@online.no 
Rolf Vangmyr  62420081 rharalva@online.no 
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BUDSJETT 2012 
 

Budsjett for 2012, vedtatt på årsmøtet 19. april 2012. 
 
BUDSJETT 2012: 
 
    Utgifter:   Inntekter: 
Forsikringer (Gjensidige)  kr.  11.000,00 
Strøm     ”    13.000,00 
Snørydding    ”      2.000,00 
Vedlikehold Halvorseth nordre*  ”    60.000,00 
Julemesse/lotteri   ”    38.000,00   kr.   80.000,00 
Gebyrer     ”          200,00 
Annonser     ”       3.500,00 
Arrangementer (andre)   ”       5.000,00    ”       6.000,00  
Kontingent        ”       8.500,00 
Renter         ”       6.200,00 
Loddsalg        ”     26.000,00 
Norsk Tipping (grasrotandel) **      ”       6.000,00 
    kr. 132.700,00   kr. 132.700,00 
 
*Inkluderer bygging av garasje på den gamle uthustomta. Dette kan reduseres noe 
om man velger å plassere hytte fra Arne Butteberg på plassen. (Se side 8).  
 

**Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige 
formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva 
noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får 
fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre 
kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie 
eller vinnersjanse vil ikke reduseres! 
 

Du kan bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det, og så ofte du vil. Den 
nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer. 
 

For å delta i Grasrotandelen trenger du et Spillerkort fra Norsk Tipping. 
 
Ta kontakt med nærmeste spillested for Norsk Tipping – og la Bergesiden Vel nyte 
godt av din del av Grasrotandelen! 

 

mailto:arne.idar.grandahl@brednett.no
mailto:ellen1947@hotmail.no
mailto:cathrine.hagen@vaaler-he.kommune.no
mailto:gunhgron@online.no
mailto:tor.hol@brednett.no
mailto:ragnaein@vaaler.net
mailto:jorunn.kravdal@brednett.no
mailto:rharalva@online.no
mailto:jorunn.kravdal@brednett.no
mailto:sigmund.torasen@live.no
mailto:urtollef@online.no
mailto:rharalva@online.no
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REGNSKAP  2011 
 

RESULTATREGNSKAP 
   Utgifter:   Inntekter: 
Driftskostnader  kr.  36.895,04 
Kontingent   ”         208,00   kr.    7.100,00 
Investering/Halvorseth  ”   37.098,00 
Messe/lotteri   ”   31.827,10    ”   37.781,00 
Gebyrer    ”         200,00 
Administrasjon   ”      2.333,00 
Minnegaver   ”         200,00    ”         200,00  
Gjensidige (kundeutbytte)     ”      1.247,00 
Norsk Tipping (grasrotandel)     ”      3.494,00 
Andel veg  kr.    1.000,00 
Utleie/Halvorseth      ”      1.000,00 
Renter        ”      5.314,00 
Sum   kr. 109.761,14   kr.  92.036,00 
Underskudd       ”    17.725,14 
   kr. 109.761,14   kr. 109.761,14 
 

BALANSE PER 31.12.2011 
 

Konto nr.  Saldo 01.01.2011  Saldo 31.12.2011 
10.28876  kr.    52.155,10   kr.     39.160,96 
23.53797  kr.  214.245,56   kr.   209.512,56 
21.35628  kr.       1.535,57   kr.        1.535,57 
Sum   kr.  267.936,23   kr.   250.211,09 
Underskudd  kr.    17.725,14 
Sum:   kr.  250.211,09 

 

 
FYLKESVEG 445 
 

Overingeniør Bjørn Dybendal i Vegvesenet signaliserte på et møte den 7. juni 2012 
at nytt dekke ikke vil bli lagt før sommeren 2013. Det vil da bli lagt på hele 
strekningen fra øvre Tverrå bru til øvre Magneså bru, inkludert Sjurderudsalleen. 
Det er ikke bestemt om det blir Otta-dekke eller asfalt. Vi kommer tilbake til dette. 
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BERGESIDEN VEL har siden årsmøtet hatt 3 styremøter, hvor følgende er vedtatt: 
 

•Bergesiden Vel melder seg inn i Våler Fokus. Kostnad kr. 200,- per år. 
 

•Aktivitetsplan for 2012: 
 

 ►23. juni: St. Hans fest for hele familien. (Fra kl. 18.00) 
 
 ► 8. august: ”Seniortreff” (Kl. 19.00 – 22.00) 
 
 ► 12. august: Loppemarked/auksjon 
 
 ► 12. sept.: ”Seniortreff” (Kl. 19.00 – 22.00) 
 
 ► 10. okt.:  ”Seniortreff” (Kl. 19.00 – 22.00) 
 
 ► 14. nov.:  ”Seniortreff” (Kl. 19.00 – 22.00) 
 
 ► 25. nov.: Julemesse 
 
 ► 2. des.: Tenning av julegrana 
 
 ► 12. des.: ”Seniortreff” (Kl. 19.00 – 22.00) 
 
•Medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon vurderes. 
 

•Tømmerhytte gitt av Arne Butteberg skal settes opp dette året. (Se side 12). 
 

•”Prosjektgruppe” bestående av Ragnar Einarsrud, Sigmund Tøraasen og Arne Idar 
Grandahl ble på styremøte 6. juni valgt for å se på mulighetene for tilbygg på 
våningshuset, samt en totalvurdering av hele bygningsmassen. (Se side 10). 

 

 

HHAARR  DDUU  IIDDEEEERR  ––  TTAA  KKOONNTTAAKKTT  MMEEDD  NNOOEENN  II  SSTTYYRREETT  EELLLLEERR    

  
AARRRRAANNGGEEMMEENNTTKKOOMMIITTEEEENN!!  
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”SENIORTREFF”  

  

Styret og arrangementkomiteen i BERGESIDEN VEL har  
vedtatt at de ønsker å gjøre et forsøk med å dra i gang 

”seniortreff” på Bergesiden Grendetun. 
 

Men vi har ingen ”facit” på hva disse kveldene skal 
inneholde, bortsett fra at de skal være en uformell 
møteplass. Hvor man kan sitte over en kaffekopp 
og løse alle ”verdensproblemer”.  
 

Rett og slett komme seg ut av sofaen – og kanskje 
treffe ”naboen”. Etter hvert vil nok ideene komme. 

 

Det er heller ikke satt noen ”aldersgrense” og vi håper så mange som mulig vil 
legge vegen innom Bergesiden Grendetun disse kveldene. 
 

Tanken er at det skal være ett treff i måneden. Alle er lagt til onsdager fra kl. 19.00 
til 22.00.   
 

Det vil bli servert kaffe og vafler til en svært billig penge. 
 

Følgende treff er planlagt:   
 

 Onsdag 8. august   Onsdag 12. september 
 

 Onsdag 10. oktober  Onsdag 14. november 
 

 Onsdag 12. desember (med julemiddag) 

 

 

AKTIVITETER FOR DE YNGRE 
 

Styret og arrangementkomiteen ønsker at den yngre generasjon skal 
få sin del av vellet. Men for å få dette til er vi avhengig av hjelp fra 
foreldrene eller andre. 
 

Vi håper noen har ideer om dette og tar kontakt med lederen av 
arrangementkomiteen Liv Vangmyr (917 17 090) eller andre 

medlemmer av styret eller arrangementkomiteen. (Se side 2). 
 

Kom med forslag!! 
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MINIGOLF ETC. 
 

Høsten 2002 ble det tatt 
kontakt med ledelsen på 
den nå nedlagte Haslemoen 
militærleir.  
 

Bakgrunnen var at leiren 
skulle nedlegges og at det 
utenfor leieren befant seg 
et minigolfanlegg som 
kunne passe inn som et 
aktivitetstilbud på 
Bergesiden Grendetun. 
 

Minigolfanlegget med ”ballbingen” i bakgrunnen.  
 

Flere var interessert i anlegget, men Bergesiden Vel trakk det lengste strået. Etter 
en restaurering ble anlegget montert på Bergesiden Grendetun sommeren 2008. 
Senere har det også kommet en ”ballbinge” på plass. 
 

Hva som er årsaken vet man ikke, men det er dessverre bare å konstantere at disse 
to anleggene nesten ikke blir brukt. Etter å ha ”kjempet” en kamp for å for å få 
anlegget til Bergesiden, hadde det også vært hyggelig om det hadde blitt tatt i bruk. 
 

Kom med forslag! 
 

Gapahuk er satt opp ved elvekanten.                       Mulighet for en liten fotballbane. 
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HYTTE FRA ARNE BUTTEBERG 
 

Bergesiden Vel fikk i 2001 i gave fra Arne Butteberg en tømmerhytte, som han i 
utgangspunktet hadde tenkt satt opp på Vestmarka i Våler. Styret vedtok på sitt 
møte den 6. juni 2012 å legge til rette for at den skal gjenreises på Halvorseth 
nordre (Bergesiden Grendetun) i løpet av inneværende år. 
 

Hytta, som har en grunnflate 
på 20 kvm, samt en terrasse 
på 10 kvm, har fram til nå 
vært lagret på Solør Bygg. 
 

Den er tenkt plassert med 
terrassen mot gårdsplassen, 
der hvor det gamle uthuset 
sto, men som nå er revet. 

 

Det er så langt ikke bestemt 
hva den skal brukes til eller 
hvordan den skal innredes.  

 

Mulighetene er mange. Kom med forslag! 

 

 
Styret og arrangementkomiteen i BERGESIDEN VEL 

 

ØØNNSSKKEERR  AALLLLEE  NNYY--IINNNNFFLLYYTTTTEEDDEE  II  KKRREETTSSEENN  VVEELLKKOOMMMMEENN  TTIILL  BBEERRGGEESSIIDDEENN  
OOGG  BBEERRGGEESSIIDDEENN  VVEELL  !!  
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ST. HANS- FEIRING  
 

LØRDAG 23. JUNI 2012 PÅ BERGESIDEN GRENDETUN   
- FRA KL. 18.00. 
 

Du får kjøpt mat, men må ta med det du ønsker å 
drikke. 
 

Det legges opp til aktiviteter i egen 
regi: 
 

 

•Hvis været tillater det, vil det bli anledning til en enkel 
”miniturnering” i minigolfanlegget.  
 

•Hesteskokasting 
 

• Ballbingen er klar for bruk 
 

Har du venner eller bekjente på besøk, er de selvfølgelig også hjertelig 
velkommen! Benytt anledningen til å bli bedre kjent med naboen! 
 

Vi vil gjerne ha tilbakemelding om du kommer, slik at vi kan beregne maten og har 
derfor satt påmeldingsfristen til onsdag 20. juni. Ta kontakt med: Liv Vangmyr 
(917 17 090) eller Jorunn Kravdal (975 62 357). 
 

 

LOPPEMARKED OG AUKSJON 
 

Tiden nærmer seg med raske skritt til årets LOPPEMARKED OG AUKSJON – som 
avvikles søndag 12. august 2012.  
 

Har du noen ”lopper” eller ting (ikke klær og elektriske 
artikler) å avse til oss?  
 

Kort sagt: Det du selv kunne tenke deg å kjøpe! 
 

Ta kontakt med: Unni Tollefsen (413 39 635), Sigmund 
Tøraasen (982 28 301), Ragnar Einarsrud (970 06 523) 

eller Arne Idar Grandahl (900 96 885) – for nærmere avtale. 
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LITT OM VELLET OG FRAMTIDEN 
 

Bergesiden Vel ble stiftet den 20. 
april 1974 hos Svein Kynbråten, på 
Vestmo. Og ifølge protokollen, 
møtte 22 voksne personer og 2 barn 
på møtet. Den første formannen var 
Arnfinn Nilsen, som hadde med seg 
Marit Kynbråten, Willy Gunnarsrud, 
Michael Sørlie og Jan Finstad i 
styret. 
 

Våningshuset på Halvorseth nordre i 1997. 
 

Det første ordinære styremøte ble avholdt hos Arnfinn Nilsen den 26. april 1974, 
hvor eget velhus var hovedtema. Men det skulle gå 24 år før kontrakten om kjøp av 
Halvorseth nordre (Bergesiden Grendetun) ble signert den 15. april 1998. I 
mellomtiden hadde vellet nærmest ført en nomadetilværelse, med sine mange 
aktiviteter og møter. 
      

Den første årsberetningen, fra årsmøtet den 15. februar 1975, viser at vellet da 
hadde 25 familiemedlemmer og 10 enkeltmedlemmer. Årsberetningen for 2011 
viser at 71 hadde betalt årskontigenten, på 100 kroner.  
      

Selv om vi ikke er så mange i Bergesiden, er det fortsatt et potensial for flere 
medlemmer i vellet. Kretsens eget og eneste forsamlingssted, etter Bergesiden 
skole ble solgt og senere revet. 
      

De siste tilgjengelige tall for Våler og Bergesiden er fra 2001. Da viser folke- og 
boligtellingen at det var 124 husholdninger registrert i Bergesiden krets, hvor noe 
under halvparten var enpersonshusholdninger. Samme år var det registrert 257 
innbyggere i kretsen, hvorav 45 år var under 20 år.  
      

Uoffisielle tall fra 2011 viser at det da var 85 personer over 60 år. I aldersgruppen 
50 – 59 år var det ca. 40 personer og i gruppen 30 – 49 år ca. 60 personer. Gruppen 
mellom 18 – 29 år besto av noe i underkant av 30 personer. For gruppen under 18 
år har det vært vanskelig å få fram noen tall. 
      

Styret og arrangementkomiteen i BERGESIDEN VEL ønsker å bidra til at Bergesiden 
Grendetun skal framstå som et attraktivt og brukervennlig sted for Bergesidens 
innbyggere og de som måtte ønske å benytte stedet i forskjellige anledninger. 

 Fortsettes side 7  
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TILBYGG PÅ VÅNINGSHUSET (forts. fra side 10) 
 

Ved å plassere tilbygget der vil man unngå en endring av eksisterende fasade og 
tverrvegger.  
 

Opprinnelig var tanken å sette opp en garasje som erstatning for det gamle uthuset 
som ble revet for noen år siden, men styret vedtok på sitt styremøte den 6. juni 
2012 isteden å sette opp hytta som i sin tid ble gitt av Arne Butteberg. (Se side 12). 
 

Kart over Halvorseth nordre. 
 

Det ble på samme styremøte valgt en prosjektgruppe som fikk i mandat å legge 
fram et forslag til utførelse og godkjenning, samt et kostnadsoverslag. I neste fase 
vil man søke om midler, tilskudd etc., for så å legge prosjektet fram for årsmøte, for 
en endelig beslutning.   
 

Så får man se om Bergesiden Vel vil kunne realisere planene.  
 

HYTTE 

TILBYGG 
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TILBYGG PÅ VÅNINGSHUSET 
 

Bergesiden Vel kjøpte i april 1998 eiendommen Halvorseth nordre, som et lenge 
etterlengtet velhus for gamle Bergesiden skolekrets.  
 

Allerede ved kjøpet var man klar over at lokalene var for små for å dekke kretsens 

behov for et forsamlingslokale – i større sammenheng. Det ble derfor i 2002 
utarbeidet en skisse for et mulig tilbygg bak og øst (mot elva) for våningshuset.  

                                                                                                                                    Forts. side 11 
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LITT OM VELLET OG FRAMTIDEN (forts. fra side 6)  
 

Mang en dugnadstime og mye har skjedd siden vellet overtok stedet, men det er 
ennå langt igjen før det vil være en plass for hele kretsen og de større 
arrangementer. Dette har styret og arrangementkomiteen nå tenkt å gjøre noe 
med.  
 

Man sto nå på mange måter ved valget om å legge ned – eller foreta nødvendige 
grep. Selv om avstanden til Våler sentrum ikke er avskrekkende, ser man det likevel 
som meget viktig at kretsen beholder sin egen identitet og eget forsamlingshus.  
      

Som allerede nevnt, ble vellet stiftet i april 1974. Det vil si at man i april 2014 kan 
feire 40-års jubileum. Målet må være at det skal skje i egne lokaler på Halvorseth. 
Det ble derfor på siste styremøte bestemt, at det skal settes i gang utredninger for 
en mulig utvidelse av våningshuset, som bli på noe i underkant av 100 kvm. (Se side 
10). 
 

Bergesiden Vel har gjennom disse snart 40 årene bidratt til mange aktiviteter og 
arrangementer, med utrolig oppslutning av vellets medlemmer og andre. Men det 
sier seg selv at utgangspunktet med mangel på egne lokaler og senere begrenset 
plass, har satt sine begrensninger. 
      

Det er spesielt gledelig å registrere at flere yngre ønsker å bosette seg i kretsen. 
Ved kjøp av eksisterende eiendommer, eller ved nybygg. Noen har tilknytning til 
kretsen, men det er både gledelig og positivt at også innflyttere finner veien til 
Bergesiden. Dette skaper optimisme – også for de av oss som har levd noen år – og 
fortsatt har tro på Bergesiden. 
 

Med fast dekke på vegen, vannverk til store deler av kretsen og en forholdsvis kort 
avstand til både Våler og Flisa sentrum, bør Bergesiden – også for framtiden – være 
et godt og trygt sted å bo. Slik det har vært i generasjoner. 
 

Vellet har en bra økonomi, gjeldfri og med rundt en kvart million kroner på ”bok”. 
Og det er viktig at disse anvendes til ”kretsens beste”, som det står i Bergesiden 
Vels vedtektenes § 1.   
 

For å få dette til, trenger vi din støtte – også økonomisk. Har du ikke betalt 
årskontigenten, på kr. 100,-, men har tenkt å gjøre det, benytt konto nr. 
1913.10.28876 og merk innbetalingen med ditt navn og adresse.  
 

Den vil komme godt med! På forhånd takk! 
 

Styret 
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LITT OM BERGESIDEN SKOLE 
 

 Bergesiden skole – ca. 1916. 
 

I 1857 ble Våler – etter forslag fra biskopen – oppdelt i 8 skoledistrikter mot før 5.  

Skolekommisjonen foreslo for biskopen at Amund Nordlid overtok 2. distrikt (fra 
Knappen til og med Holtet, Kavlerudsmoen og Vestre Eig).  
 

Anton Nordli overtok 3. distrikt (fra vestre Eig til Åsnes’ grense med Svenneby, 
Øiset og Svennebykvern). I praksis vil dette si at 2. distrikt er mer eller mindre det 
samme som det vi kjenner som Valseth skoledistrikt og 3. distrikt det samme som 
Bergesiden skoledistrikt. 
 

Arne Butteberg’s bestefar, Otto Butteberg, som var født i 1867, fortalte at den 
første kjente skolen i Bergesiden, som lå på Klyperudsjordet, i sin tid ble flyttet til 
Butteberg. Når dette skjedde er noe usikkert, men muligens kan det ha vært rundt 
1860–1865, etter den nye skoleloven av 1860.  
 

Den 6. august 1868 ble Arne Hansson Urdahl (1844 – 1915), 
fra Luster i Sogn, ansatt som den første faste lærer i 
Bergesiden og Valseth kretser. Han fikk en årslønn på 1053 
kroner pluss bolig og jordvei, på Jevnaker og Stjerterud. Arne 
H. Urdahl kjøpte i 1883 eiendommen Holtrønningen i 
Valseth og bosatte seg der. 
 

I 1883 ble skoledistriktene Valseth og Bergesiden slått 
sammen til en skolekrets. Plasseringen av den ”nye” skolen 
ble på Butteberg, omtrent der hvor den siste Bergesiden 

Lærer Arne H Urdahl         skole sto.  
                                                                                                                                            Forts. side 9 
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LITT OM BERGESIDEN SKOLE (forts. fra side 8) 
 

Etter hvert ble Bergesiden skole for liten, og ny skole ble besluttet bygget. ”Nye” 
Bergesiden skole ble bygget tett ved den gamle skolen og tatt i bruk fra 1915. 
Våren 1966, 50 år senere, var nedleggelsen av skolen et faktum. 
 

Den 24. juni 2003 
ble det arrangert en 
”gjensynsfest” på 
Haslemoen, hvor 
omkring 160 
tidligere elever var 
samlet.  
 

Tanken var at en ny 
samling skulle 
arrangeres etter 
fem år – i 2008. Av 
forskjellige årsaker 
har så ikke skjedd. 
 
Det er en kjens-
gjerning at det 
tynnes i rekkene 
blant de som 
gjennomførte sin 
grunnutdannelse på 
Bergesiden skole.  
Men det er fortsatt 
mange igjen. 
 

Kanskje skal vi ta 
mål av oss til at vi 
fra ”Bærjesia” i 
2016 kan gjennom-
føre en ny samling 

på Bergesiden Grendetun? Nesten i de gamle og ”rette” omgivelser. 
 

Har du meninger om dette – kom med innspill/forslag! 

 


