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Inledning 
Underhållsplanen för Norra Åkarps kyrka 
togs ursprungligen fram av Restaurator AB 
2004 på uppdrag av församlingen. Följande 
dokument är en uppdatering av sagda plan. 
Dokumentet har tagits fram av byggnadsan-
tikvarie Åsa Eriksson Green på Regionmu-
seet i Skåne. Besiktning och inventering 
skedde under försommaren 2020.  

Bakgrund 
Ägare till kyrkobyggnader, som är skyddade 
enligt KML 4 kap, ansvarar enligt Riksantik-
varieämbetets föreskrifter om kyrkliga kul-
turminnen (KRFS 2012:2) för att kyrkan har 
en vård- och underhållsplan. Denna ska upp-
dateras minst vart 10:e år. 

Syfte 
Syftet med underhållsplanen är att den ska 
vara ett underlag för förvaltning, underhåll 
och skötsel av kyrkan. Planen ska ge handled-
ning vid beslut om nya åtgärder och föränd-
ringar samt vid myndighetsbeslut angående 
tillstånd samt ekonomisk ersättning.   

Metod 
Föreliggande uppdatering följer samma 
struktur och rubriksättning som 2004 års 

plan. Planen har uppdaterats gällande för-
ändringar i byggnaden, ny tillgänglig kunskap 
samt felaktig eller saknad information. Det är 
framförallt information under rubrikerna 
Historik, Åtgärdsbehov samt Tidplan som har 
kompletterats. Under rubriken Beskrivning av 
kyrkobyggnaden har tillägg gjorts där ändringar 
skett sedan förra underhållsplanen togs fram.  
 
Arbetet har bestått av arkivsökning, invente-
ring och okulär besiktning av kyrkans exte-
riör och interiör samt fasta inventarier. Arbe-
tet har genomförts i samarbete med Göran 
Johansson, GJ Kyrk och Kulturrenovering 
AB och Magnus Johansson, kyrkvaktmästare 
samt representant från pastoratets förtroen-
devalda.  

Planens användande 
Underhållsplanen skall antas av kyrkoråd, 
kyrkonämnd samt av kyrkofullmäktige ef-
tersom den ska ligga till grund för kyrkans 
framtida underhåll. Originalet av den nya un-
derhållsplanen ska arkiveras tillsammans med 
kyrkans första underhållsplan i original. Det 
är viktigt att underhållsplanens checklistor 
och rekommendationer följs. Observera att 
åtgärder kan kräva tillstånd från länsstyrelsen. 
En del åtgärder kan dessutom kräva 

specialkompetens, exempelvis konservator, 
för framtagande av åtgärdsprogram.  

Bilagor 
Till vårdplanen följer en åtgärdsöversikt med 
tidplan och en checklista för löpande under-
håll. 
 
Kristianstad 2020-10-12 

Åsa Eriksson Green.  
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Kyrkans läge och församlingstill-
hörighet 
Norra Åkarps kyrka och kyrkogård ingår i 
Bjärnums pastorat och Lunds stift. Pastoratet 
omfattar även kyrkor och kyrkogårdar i Fars-
torp och Vankiva. En medeltida kyrka 

föregick dagens kyrkobyggnad. Norr om kyr-
kan har Bjärnums samhälle vuxit fram efter 
att järnvägen anlades.  
  

Fotograf: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Bildrättigheter: Lunds stift. 
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Beskrivning av kyrkobyggna-
den, tekniska system och in-
ventarier 

Grundläggning och stomkonstruktion 
Se underhållsplan 2004-10-01, kapitel 
2.3.1.  

Exteriör 
Se underhållsplan 2004-10-01, kapitel 
2.3.2.  
 
Fasaden har sedan den yttre renoveringen 
2004 tre kulörer som förstärker fasadens 
arkitektoniska uppbyggnad. Större delen 
av fasaden har en roströd kulör med en 
ljusare ockra på listverk och omfattningar. 
En mörkare brunröd kulör finns på detal-
jer samt på sockeln.  
 
Under 2019 och 2020 har kyrkans sockel 
reparerats med hydrauliskt kalkbruk. Vid 
vård- och underhållsplanens framtagande i 
juni 2020 var sockeln ännu inte målad. 

Interiör 
Se underhållsplan 2004-10-01, kapitel 
2.3.3.  
 

Invändigt är kyrkans tak sedan 2008 målat 
med Kraft takfärg, en alkydoljefärg av fab-
rikat Alcro, i vit kulör.  I vapenhusets och 
i sekundära utrymmen har färgen Milltex 
använts. Bindemedlet i Milltex är akrylat.  
Till bröstningarna i långhuset samt invän-
digt till fönster användes en färg som he-
ter Kashmir, av tillverkaren Alcro. Kashmir 
har sampolymer som bindemedel.  

Fast inredning 
Se underhållsplan 2004-10-01, kapitel 
2.3.5.  

Tillgänglighet (handikappanpassning)  
Se underhållsplan 2004-10-01, kapitel 
2.9.5.  

Tekniska system  
Se underhållsplan 2004-10-01, kapitel 
2.3.4. 

Uppvärmning 
2013 installerades nya bänkvärmare i kyr-
kan. Två bänkvärmare av fabrikat Eweco, 
470 W, monterades i varje bänkrad. Vär-
mestyrningssystem från Jeff, CC kyrka har 
installerats, inom vilket både temperatur 
och relativ luftfuktighet (RH) kan mätas. 
Brädgolvet i bänkkvarteret byttes vid 

tillfället liksom allt elkablage till bänkvär-
marna byttes.  
 
Säkerhetssystem 
Kyrkans brandlarm av fabrikat Siemens är 
uppdaterat och kompletterat 2019, bland 
annat med direktkoppling till räddnings-
tjänsten.   
 
Åskledarsystemet ansluter i mark med en 
ledning per stuprör.  
 
Inventarier 
Församlingen har anslutit inventarieför-
teckningen till Svenska kyrkans system 
SACER.  
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Kyrkans byggnads- och repa-
rationshistoria 
Kyrkans historik före 2004 finns beskriven 
i underhållsplanen från samma år, kapitel 
2.4. Det följande är en komplettering av 
denna historik med fokus på händelser ef-
ter 2004. 

Komplettering av tidigare historik 
 
1979 
Långhustaket, absiden och tornets gördel-
list fick ny plåttäckning. Synligt virke i an-
slutning till takfoten målades. Sannolikt 
moderniserades hängrännor, stuprör och 
åskledare också. Handlingarna var upprät-
tade av Bergenudds Arkitektkontor AB i 
Hässleholm.  

Historik efter 2004 
 
2004 
En yttre renovering efter handlingar av 
Gert Johansson Byggkonsult AB i Älmhult 
genomfördes.  
 
Fasaderna har rensats på sentida lagningar 
av cementbruk och avfärgats med silikat-
färg i tre kulörer som knyter an till den 

ursprungliga färgsättningen av kyrkan. 
Kvaderritsar kring långhusets fönster har 
kratsats ur för att tydliggöras. Mellan lång-
hus och torn har tätning skett med sikaflex 
mjukfog.  
 
Lanterninens tak, väggar, solbäckar samt 
gördellistens anslutning mot tornfasaden 
fick ny täckning av kopparplåt. I samband 
med detta lades ett helt nytt undertak till 
plåten av brädor och Mataki takpapp. Syllar 
och snedsträvor i lanterninens stomme var 
rötskadade och ersattes med nytt virke. En 
stor del av virket var tryckimpregnerat och 
ströks med tjära. Måttligt skadade delar 
rengjordes och ströks med Beckers trä-
skydd och skarvades med täckbrädor. En 
del äldre timmer har kilats för att bli stabilt. 
En stålbalk har ersatt hjärtstocken som 
också var rötskadad. Hjärtstocken har ka-
pats under tornets övre plattform varvid 
stålbalken tar vid. Profilsågade trädetaljer 
tillverkades med originalen som mall. 
Klockbocken har stabiliserats med 
rördymlingar. Lanterninens åtta gjutjärns-
fönster var svårt rostangripna och ersattes 
med nya som gjöts med originalen som 
förlaga. Fönstren försågs med munblåst 
glas. Bågarna är kittade med syntetkitt och 

målade med svart linoljefärg. Vid färdig-
ställandet monterades även belysning inn-
anför varje fönster. Mellan fönstren och 
stommen/plåten har tätning gjorts med 
expanderande syntetlist (Ilmodband). 
 
Krönkorset rengjordes och blästrades och 
målades. Kulorna omförgylldes med blad-
guld på linoljegrund. Krönkorset har sedan 
fästs mot stålbalken/hjärtstocken. Även år-
talssiffrorna ovan västportalen har för-
gyllts.  
 
Tornets ljudluckor lagades och målades 
och fick nya murfasta gångjärn. Två luckor 
nytillverkades. Luckorna målades med lin-
oljefärg från Ottossons i ockrakulör (S 5030-
Y30R).  
 
Västportalens grind grundades med 
blymönja och målades svart alkydoljefärg.  
Gjutjärnsventilerna i grunden har renove-
rats. Runt kyrkan har dränering genom-
förts. Ny åskledare monterades.  
 
Avvattningen från kyrkans tak sågs över 
och kompletterades och marken runt kyr-
kan dränerades.  
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2004 
Tillstånd erhölls att installera brand- och 
inbrottslarm i kyrkan. Färdigställd 2005. 
 
2008 
Kyrkan renoverades interiört. Handlingar 
och antikvarisk rapport saknas. Av fakturor 
framgår att kyrkans tak invändigt målades 
med Kraft takfärg, en alkydoljefärg av fab-
rikat Alcro, i vit kulör.  I vapenhuset och i 
sekundära utrymmen har färgen Milltex an-
vänts. Bindemedlet i Milltex är akrylat.  
Bröstningarna i långhuset och fönstrens in-
sida målades med Kashmir, av tillverkaren 
Alcro. Kashmir har sampolymer som binde-
medel.  
 
Ca 2009 
Ny belysning i form av skenor i långhusets 
främre del, i höjd med listverket mellan tak 
och vägg, samt på östra sidan om triumf-
bågen installerades. I kyrkans ljuskronor 
togs elen bort och istället sattes kransar av 
spotlights kring kronornas upphängning i 
takhöjd. El-centralen moderniserades. 
Entreprenör var Levins elektriska AB. Be-
lysningen styrs med systemet eFlex.  
 

 
2013 
Styrsystem för värme installerades och 
bänkvärmarna byttes ut. Golvet i bänk-
kvarteret ersattes av ett nytt furugolv, un-
der vilket isolerades med 7 cm frigolit. Åt-
gärderna bedömdes ej tillståndspliktiga av 
länsstyrelsen.  
 
2019 
Kyrkans befintliga brandlarm uppdatera-
des och kompletterades genom att befint-
liga detektorer bytts till nya med samma 
placering. Ny manövertablå och sirén har 
placerats i vapenhuset respektive längsta 
bak i kyrkorummet, under läktaren. Nyck-
elskåp för räddningstjänsten har monterats 
på långhusets sydvästra gavel.  
 
2019 
Kyrkans sockel har lagats med hydrauliskt 
kalkbruk av Göinge murtjänst. Vid under-
hållsplanens uppdatering var lagningarna 
ännu inte målade.   
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Kyrkan och dess inventariers 
egenart och speciella värden 
samt hot mot dessa värden 
Se underhållsplan 2004-10-01, kapitel 2.5. 
 
Ett arbete med karaktärisering av kyrko-
miljöerna i Lunds stift pågår och kommer 
att utföras under gällande underhållspe-
riod. Karaktäriseringen bör läggas till un-
derhållsplanen som ett grunddokument för 
kyrkogården, kyrkan och dess inventarier.  

Norra Åkarps kyrkogård 
Se vård- och underhållsplan för kyrkogår-
den 2015, Regionmuseet i Skåne.  

Målsättning för kyrkan och 
dess inventarier 
Bjärnums pastorat har upprättat följande 
målsättning för förvaltningen av sina kyr-
kobyggnader:  
 

- Kyrkorna skall vårdas väl och hållas 
tillgängliga. Kyrkorna skall vara rum 
för gudstjänst och enskild andakt. För-
samlingen skall söka vägar att ta till 
vara människors intresse för och för-
bundenhet med kyrkobyggnaden.  

 

- Kyrkorna ska även fortsättningsvis 
vårdas på ett, såväl antikvariskt som 
tekniskt, riktigt sätt. Utgångspunkten 
är att ta fasta på kyrkans kvalitéer och 
att framtida förändringar görs på ett 
sätt som överensstämmer med kyrko-
rummets karaktär.  

 

- Vid förändringar, restaurering eller 
större ska alltid antikvarisk expertis an-
litas. Utgångspunkten för tekniska åt-
gärder ligger i det befintliga utförandet 
vad beträffar de material och metoder 
som bör tillämpas. Länsstyrelsen och 
stiftsantikvarien bör kontaktas redan 
på planeringsstadiet för att underlätta 
ärendegången.  

Målsättning och genomförande sedan 
2004 
Sedan föregående vård- och underhållsplan 
upprättades, där målsättningen bland annat 
var att förbättra textil- och inventarieförva-
ring samt komplettering av brand-, in-
brottslarm och åskskydd, har följande ge-
nomförts:  
 
- Utvändig renovering av fasader, repa-

ration av lanterninens stomme och yt-
skikt samt dränering.  

- Uppdatering av åskskydd.  
- Renovering av kyrkorummets innertak 

och vissa ytskikt. 
- Installation av bänkvärme. 
- Uppdatering av brandlarm, samt in-

stallation av inbrottslarm.  
- Förbättrad textilförvaring i form av 

vaddering av galgar för mässhakar och 
hängande förvaring av antependier. 
Godkänd vid senaste biskopsvisitat-
ionen.  

 
Åtgärdsbehov 2020 
Se även bilaga Åtgärdsbehov.  
 
Generellt är kyrkan i gott skick och beho-
vet är främst ett fortsatt löpande underhåll, 
närmast förestående borde fönstren under-
hållas.  
 
Med hjälp av det nyligen installerade styr-
systemet med mätning av relativ luftfuktig-
het kan kunskapen om kyrkans inomhus-
klimat förbättras. 2004 rapporterades fukt, 
kondens och mögel. 2020 besiktigades kyr-
kan i juni månad och inga tecken på ett 
överdrivet fuktigt inomhusklimat märktes, 
däremot finns en del torkskador på fast in-
redning. Alternativt skador på grund av 
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kraftiga svängningar i RH. Mot bakgrund 
av dessa olika observationer är det än vik-
tigare att förstå hur klimatet i kyrkan fun-
gerar och anlita sakkunnig för att komma 
till rätta med eventuella problem.  
 
Sedan den senaste inre renoveringen 2008 
har det varit problem med att färgen i kyr-
korummets innertak spjälkar loss från un-
derlaget. Vid besiktning har inga fuktska-
dor på vinden upptäckts som skulle kunna 
orsaka detta. Undersökning av färgflagor 
visar att det under befintlig färg finns ett 
tunt putslager på valvet. När färglagret 
spjälkar drar det med sig putslagret. Alter-
nativt är det putsen som släpper och drar 
med sig färgen.  

Vårdbehov och checklistor 
Löpande vårdbehov presenteras i check-
lista i bilaga 2.  

Vårdkrav till följd av kulturhi-
storiska värden 
Vid renovering och underhåll av kyrkans 
exteriör och interiör bör man utgå ifrån 
traditionella material som har en långsiktig 
hållbarhet. Vid kulörval bör man utgå från 

befintliga kulörer. En sammanställning av 
kända kulörer finns i tabell på nästa sida. 
 
Samråd alltid med länsstyrelsen före 
åtgärder eftersom de kan kräva till-
stånd enligt kulturmiljölagen.  
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Färgtyp och färgkoder 
 

Exteriör Färgtyp/material Färgkod 
Fasadputs Starkt hydrauliskt- alternativt KC-bruk** - 
Fasadfärg Keim purkristalat* NCS S1020-Y40R, smygar/valv NCS 

S0510-Y40R* 
Sockelputs Cement eller kc-bruk**, 2020 hydrauliskt 

kalkbruk 
- 

Sockelfärg Keim purkristalat* NCS S 4020-Y30R* 
Ljudluckor  Linoljefärg (Ottossons)* Ockra NCS S 5030-Y30R* 
Källardörr  Sannolikt samma som ljudluckorna Sannolikt samma som ljudluckorna 
Västportalens grind  
 

Blymönja och alkydoljefärg, okänt fabri-
kat* 

Svart 

Fönsterbågar utvändigt (åtminstone på lanternin) Linoljefärg (Ottossons)* Svart* 

Interiör  
  

Enfärgade bröstningar i långhus  
Kashmir, fabrikat Alcro. Bindemedel sam-
polymer*** 

- 

Väggar i vapenhus och sekundära utrymmen Milltex, akrylatfärg*** - 
Fönsterbågar invändigt Kashmir, fabrikat Alcro. Bindemedel 

sampolymer*** 
 

Takvalv Alkydoljefärg Kraft, fabrikat Alcro*** Vit*** 
 
*enligt antikvarisk rapport Regionmuseet 2004:12 
**enligt vård- och underhållsplan 2004 
***enligt räkenskaper 
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Källor 
 
Opublicerade källor 
 
Norra Åkarps kyrka. Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne, R 2004:12 
 
Norra Åkarps kyrka - larminstallation, Åsa Eriksson Green, Regionmu-
seet i Skåne, R 2019:41 
 
Norra Åkarps kyrkogård, Vård- och underhållsplan 2015, Hanna Cöster 
och Tony Svensson, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne, Rapport 2015:65  
 
Regionmuseets arkiv, Norra Åkarp kyrkor  
1990–1998 (A003/F4B/1093) 
1999-( A0004/F4B/1093)  



 

 
 
Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning 
AU- arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 
 

Regionmuseets E-rapportserie 2020 

Kulturmiljö 
 

 
 

1. Mariakyrkan i Helsingborg – renovering av tak och fasader, Helsingborg, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2019 
2. Gamla södra kasern, installation av trapphiss, Kristianstad, AM, Åsa Eriksson Green, 2016–2020 
3. Strövelstorps kyrka, Inre renovering och ombyggnad, Strövelstorps socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2019–2020 
4. Skårby kyrkogård – renovering av trappa, Skårby socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019  
5. Remmarlövs kyrkogård, Remmarlövs sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
6. Skarhults kyrka – lagning av mur, Skarhults socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
7. Eslövs kyrka – ny ljud- och projektoranläggning, Eslöv, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
8. Stehags kyrkogård och begravningsplats, Stehags sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
9. Klippans Bruk – holländeri till PM 2, Klippans socken, AF, Helene Stalin Åkesson, 2020 
10. Bolshögs kyrkogård – Murarbeten, Bolshögs sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Karin Hernborg 2019–2020 
12. Underhållsplan för Löderups kyrka - uppdatering 2020, Löderups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
13. Raus kyrka Helsingborg – ny vindslucka, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2020 
14. Underhållsplan för Glemminge kyrka - uppdatering 2020, Glemminge sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
15. Maglarps nya kyrkogård, Maglarps sn, VP; Karin Hernborg 2019–2020 
16. Fjelie kyrka- ut- och invändig renovering, konservering, Fjelie sn, AM, Petter Jansson 2015–2016 
17. Farstorps kyrka, installation av larm, Farstorp sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
18. Korsvirkeshus vid Raus kyrka, Raus sn, FU, Maria Sträng & Kali Olsson, 2019 
19. Vallkärra kyrkogård – renovering av kyrkogårdsmur, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2020 
20. Underhållsplan för Hörups kyrka - uppdatering 2020, Hörups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
21. Norra Sandby kyrka – invändig renovering, Norra Sandby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2019–2020 
22. Hörröd kyrka – takrenovering, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
23. Sofiero slott i Helsingborg, Helsingborgs stad, AF, Maria Sträng & Helene Stalin Åkesson, 2019–2020 
24. Glimåkra kyrka, värmesystem – installation, Glimåkra sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2019–2020 
25. Färlövs kyrka- förstärkningsarbeten i torn, Färlövs sn, AM, Petter Jansson 2019–2020 
26. Bara kyrka på utsidan, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, 1997–1998 
27. Underhållsplan för Ingelstorps kyrka - uppdatering 2020, Ingelstorps sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
28. Tvärskogs kapell – orgel, Finja sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 
29. Tvärskogs kapell, Finja socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren & Åsa Eriksson Green, 2020 
30. Visseltofta kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
31. Osby kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
32. Villa Sagan – omputsning av fasad & renovering av veranda, AM, 2019–2020, Anna Rabow & Emelie Petersson, 2020 
33. Vitaby kyrkogård - Renovering av murar, trädkrans och anläggande av lapidarium, AM, Anna Rabow och Kerstin Börjesson, 2019-2020 
34. Bollerups kyrkogård – renovering av murar, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
35. Össjö kyrka, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 



 

 
 
Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning 
AU- arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 
 

36. Andreas Lundbergagården - Kunskapsunderlag, Falsterbo sn, KU, Emelie Petersson och Helene Stalin Åkesson, 2020 
37. Kyrkogården i Gärds Köpinge – omläggning av östra muren, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
38. Fasadrenovering Köpinge kyrka – dokumentation av färg- och putslager, BAD, Kerstin Börjesson, 2020 
39. Torsebro krutbruk – utvändig renovering av kontorsflygeln, Färlöv sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
40. Helsingborgs Rådhus – invändig belysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020 
41. Västra Sallerups kyrkogård och begravningsplats, Västra Sallerups socken, VP, Karin Hernborg, 2020 
42. Jakob Hansens hus – fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020  
43. Krubbemölla – omläggning av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
44. Mariakyrkan i Vä, sydvästra fasaden – stenarbeten och konservering, AM, Kerstin Börjesson och Petter Jansson, 2014-2019 
45. Starby kyrka, elsanering, larm, vägg- och golvarbeten, Starby sn, AM, Petter Jansson 2015  
46. Brösarps kyrka – utvändig renovering, Brösarps sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren 2020 
47. Norra Åkarps kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


