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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-11-17
§

154

Delegationsbeslut
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut gällande värmepumpsanläggningar,
avloppsanläggningar, livsmedelsärenden, hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.
Av räddningstjänsten meddelade beslut om egen sotning.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2011-10-11 till och med 201111-07.
- Delegationsbeslut från räddningstjänsten, daterade från 2011-10-11 till och med 2011-11-07.
Myndighetsnämnden beslutar
att anse delegationsbesluten föredragna.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 3 (15)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-11-17
§

155

Delgivningar
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2011-10-17 § 120; Motion om trafiksituationen kring natur- och
miljöförskolan på Ljungaområdet.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Fransson, gatuchef, avseende svar på skrivelse aom
trafiksituationen vid Ljungaskolan, "Blå huset".
3. Kommunstryrelsens utskott 2011-10-18 § 224; Arbetsgång inom trafikområdet.
4. Kommunfullmäktige 2011-10-21 § 119; Delårsrapport för den 31 augusti 2011.
5. Sammanträdesdagar år 2012 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt
kommunstyrelsens utskott.
6. Åklagarmyndigheten, 2011-11-20; Underrättelse om beslut gällande miljöbrott på fastigheten
Sanden 1:2.
7. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-11-02; Meddelande om avveckling av grisproduktion på
fastigheten Bjärkaryd 7:2.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-10-31; Beslut om avslag av överklagandena gällande
uppförande av tre vindkraftverk på fastigheterna Stockaryd 1:97, Hultsjö-Anderstorp 1:2 och
Nykulla 1:2.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-11-07; Beslut om farlig verksamhet enlig Lagen om skydd
mot olyckor på fastigheten Eksjöhovgård 7:1.
10. Regionförbundet, Jönköpings län, 2011-11-10; Avtal avseende Miljösamverkan f.
Myndighetsnämnden beslutar
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-11-17
§

156

Beslutsattestanter för myndighetsnämnden 2012
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsattestanter för myndighetsnämndens verksamhetsområden 2012 ska beslutas och
fastställas av nämnden. Förslaget innebär inga förändringar i förhållande till 2011.
Beslutsunderlag
- Förslag till beslutsattestanter
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till beslutsattestanter inom myndighetsnämndens verksamhetsområden
2012.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-11-17
§

157

Utställning av översiktsplan 2012
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

441/2011-219

Sammanfattning
Sävsjö kommun har upprättat ett förslag till en ny översiktsplan. Planen har tidigare varit ute på
samråd och behandlar den framtida utvecklingen både på landsbygd och i tätorter.
Översiktsplanen är gjord i ett "kort-långt" tidsperspektiv. Med det menas att planen behandlar
både nu aktuella frågor samt sådant som är tänkt på lite längre sikt. Översiktsplanen är utställd
från 1 november 2011 till och med 13 januari 2012.
Beslutsunderlag
- Utställningshandling översiktsplan, 2011-11-01
- Yttrande upprättat av Michael Wirestam, miljö- och byggchef, 2011-11-03
Myndighetsnämnden beslutar
att ta miljö- och byggchefens yttrande som sitt eget samt
att lämna yttrandet till samhällsbyggnadsavdelningen.
Motivering till beslutet
Upplysning
Översiktsplanen består av två delar. Den ena delen omfattar hela kommunens yta och ska tjäna
som underlag för framtida beslut om vatten- och markanvändning. Här finns information om
riksintressen, bebyggelse, vattenanvändning med mera samt förslag på vilka strategier och
målsättningar kommunen har kring dessa frågor. Den andra delen, "projektkatalogen", består av
ett antal olika idéer. De flesta förslagen finns i kommunens tätorter. Det finns också förslag som
behandlar trafikfrågor samt om Vallsjöområdet.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap § 7
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-11-17
§

158

Sävsjö kommuns årliga miljöpris 2011
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Priset är instiftat 1987 av kommunfullmäktige och utdelat från 1988. Därmed ska det nu delas ut
för 23:e gången i ordningen. Miljöpriset är instiftat för att stödja och uppmuntra en berömvärd
insats för miljön i Sävsjö kommun.
Beslutsunderlag
- Nominerade pristagare
Myndighetsnämnden beslutar
att tilldela 2011-års miljöpris till de fem initiativtagarna till biogasproduktion i Sävsjö kommun.
Motivering till beslutet
Initiativtagarna till biogasproduktion i kommunen har genom idogt och enträget arbete möjliggjort
en stor och mycket viktig miljöinvestering i Sävsjö kommun. Initiativet som lett till flertalet
utredningar, studiebesök och KLIMP-ansökningar har tillsammans med bygdens stora
djurbesättningar gjort att en biogasproduktion i kommunen har blivit verklighet.
Upplysning
De fem initiativtagarna till biogasproduktion i Sävsjö kommun var Krister Ek, Johan Brogård, JanGunnar Andersson, Göran Gustafsson och Christer Strömblad.
Biogasproduktionen innebär dels att metanutsläppet från gödseln till luft minskar och dels ersätter
uppgraderad biogas fossila energislag för transporter. Metan är en mycket stark växthusgas och
med biogasproduktion minskar växthusgasutsläppet med cirka 180 %.
Lagrum
Beslutet skickas till
Pristagarna
Kommunfullmäktige
Ingvar Jarfjord

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-11-17
§

159

Sävsjö kommuns årliga byggpris 2011
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Sävsjö kommun delar årligen ut ett byggpris för nybyggnation, utbyggnad eller renovering av olika
typer av byggnader som utmärker sig på ett positivt sätt i omgivande miljö.
Beslutsunderlag
- Nominerade pristagare
Myndighetsnämnden beslutar
att tilldela Björn och Gunnel Svensson 2011-års byggpris för restaurering av Brohults kvarn i
Hjälmseryds socken.
Motivering till beslutet
När Aron Samuelsson kom från Slätthög och tog över gården på 1860-talet var det andra tider i
Sverige. Fattigdom, stor befolkningsökning och utvandring. Men det var också en tid av
begynnande industrialisering. Mycket av de tidiga industrietableringarna skedde som komplement
på landsbygden. Aron var med sin tid och förstod att komplettera jordbruket genom att utnyttja
kraften i Brohultsån. Han byggde kvarn och såg vid ån trots att nivåskillnaderna är ganska små.
Han byggde även nytt brukningscentra med huvudbyggnad och två flygelbyggnader. Gården var
kvar i samma familjs ägo ända till år 2001.
När Gunnel och Björn tog över hade byggnadsbeståndet förfallit. Lantbruket var nerlagt och
skogen inte skött på många år. Vattenkraften användes endast till hushållsel. Genom sitt
engagemang och intresse för denna genuina, tidstypiska kulturmiljö har Gunnel och Björn kunnat
bevara Brohults kvarn och dess miljö. Deras insats för det kulturhistoriska arvet i Sävsjö kommun
är väl värd att uppmärksammas!
Upplysning
Under några år har Brohults kvarn i Hjälmseryds socken restaurerats av Björn och Gunnel
Svensson med stöd från länsstyrelsen och under medverkan av länsmuseet. Den nuvarande
kvarnbyggnaden är från sent 1800-tal men kvarndrift har förekommit på platsen sedan 1600-talet.
Byggnaden ingår i en välbevarad miljö längs Brohultsån. Kvarnbyggnadens timmerstomme,
fönster och panel har reparerats och träsumpen har restaurerats i princip i enlighet med det
ursprungliga utförandet. Kvarnens turbin, av så kallad francistyp, har också restaurerats.
Francisturbinen har reglerbara ledskovlar för att styra vattentillförseln och utvecklades i USA. Den
slog igenom i Europa under tidigt 1900-tal. Den aktuella turbinerna är tillverkad av
Hällarydsturbiner på 1940-talet och kommer nu åter att producera ström i Brohult.
Lagrum
Beslutet skickas till
Pristagarna
Kommunfullmäktige
Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-11-17
Ingvar Jarfjord

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-11-17
§

160

Skrivelse angående avloppsanläggning
Fastighet

VALLSJÖ 2:10

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

188/2009-424

Sammanfattning
Fastigheten är belägen inom Vallsjöns sydvästra del samt inom Vallsjöns vattenskyddsområde.
På fastigheten finns en befintlig installerad avloppsanläggning med trekammarbrunn som i vautredning vid Vallsjön sommaren 2008 fick underkänt. Sökanden inkom med en anmälan 21 april
2009 för ändring av den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten. Ärendet återremitterades
till miljö- och byggförvaltningen för inhämtande av komplettering av anmälan. Sökanden inkom
därefter med förslag på åtgärd för avloppsanläggningen. Förslaget godkändes av
myndighetsnämnden den 26 augusti 2010 och innebar att sökandens befintliga trekammarbrunn
kompletteras med en fällningsenhet som installeras inomhus under diskbänken, samt ett
kompaktfilter som anläggs efter slamavskiljaren. Fastighetsägarna har inte genomfört åtgärderna
och har i skrivelse till myndighetsnämnden den 19 oktober 2011 begärt att få använda befintlig
trekammarbrunn som en sluten tank i väntan på kommunalt vatten och avlopp. Fastighetsägarna
menar att brunnen i dagsläget i praktiken fungerar som en sluten tank då efterföljande infiltration
eller motsvarande är tät.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från fastighetsägaren 2011-10-19
- Protokoll tillstånds- och myndighetsnämnden 2010-08-26 § 114
- Protokoll tillstånds- och myndighetsnämnden 2010-06-17 § 89
Myndighetsnämnden beslutar
att avslå sökandens förslag på övergångslösning i väntan på kommunalt vatten och avlopp samt
att nämndens tidigare beslut i ärendet från 17 juni och 26 augusti 2010 därmed kvarstår.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden menar att fastighetsägarnas förslag om att använda den befintliga
trekammarbrunnen som en sluten tank i väntan på kommunalt vatten och avlopp i området är
alldeles för osäker. Vid miljö- och byggförvaltningens inspektioner på fastigheten har
trekammarbrunnen visat sig vara i ett mindre bra skick. Det finns risk för att grundvatten läcker in i
brunnen samtidigt som avloppsvatten läcker ut. Nämnden anser att en godkänd sluten tank skulle
vara en bättre övergångslösning i väntan på kommunalt vatten och avlopp.
Upplysning
Enligt beslut av tillstånds- och myndighetsnämnden 27 augusti 2009 skall nya och förändrade
enskilda avloppsinstallationer inom bland annat Vallsjöns Vattenskyddsområde skall uppfylla
kraven för hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7.
Krav som gäller för hög skyddsnivå enligt Naturvårdverkets allmänna råd 2006:7:
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som
BOD7).
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P).
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-N).
Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-11-17
- Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan
olägenhet,till exempel lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av
dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
Lagrum
Vallsjöns vattenskyddsföreskrifter § 2h
Miljöbalken kap 9 § 7
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 12-14
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-11-17
§

161

Strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av toalettbyggnad samt ändring
av avloppsanläggning
Fastighet

KVARNTORPET 1:2

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

667/2011-233

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra en toalettbyggnad för sin verksamhet. Byggnaden är tänkt att placeras i
Komstad, område som omfattas av såväl riksintresse för kulturmiljö som av strandskyddat
område. Dessutom finns områdesbestämmelser på platsen. Länsmuseet har i yttrande tillstyrkt
förslaget. Länsstyrelsen har haft synpunkter på takutsprånget. Handlingarna kommer med
anledning av detta att revideras och takutsprånget minskas. I samband med byggnationen
behöver den befintliga avloppsanläggningen på platsen förbättras eller helt bytas ut för att klara
lagstiftningens krav.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Tomtplatsavgränsning
- Yttrande från Jönköpings län museum
- Tjänsteanteckning med yttrande från länsstyrelsen
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av
toalettbyggnad,
att bevilja förhandsgodkännande för installation av enskild avloppsanläggning under förutsättning
att anläggningen uppfyller kraven om hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd
2006:7 samt
att bevilja bygglov för uppförande av toalettbyggnad.
Motivering till beslutet
Strandskyddsdispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1. Området där
byggnaden är tänkt att uppföras är sedan tidigare tagen i anspråk och saknar betydelse för
strandskyddets syften. Därtill placeras byggnaden så att den gamla häradsvägen, från Vallsjön till
Norra Ljunga, avskiljer i förhållande till ån. Byggnaden tillgodoser dessutom ett allmänt behov.
Avloppsanläggningens placering strax intill Toftaån tillsammans med den framtida belastningen,
som dels är stor och dels är ojämn, utgör sammantaget skäl för att anläggningen ska klara kraven
för hög skyddsnivå.
Uppförandet av byggnaden kan beviljas bygglov då myndighetsnämnden anser att byggnaden väl
har anpassats till den kulturmiljö som råder i området.
Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.
Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-11-17
Beslutet om bygglov träder i kraft först när beslutet om strandskyddsdispens vunnit laga kraft.
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Befintlig avloppsanläggnings placering ligger cirka 15 meter från Toftaån.
Vid miljö- och byggförvaltningens inventering av anläggningen fanns slam i fördelningsbrunn.
Förvaltningen föreslår ett minireningsverk på grund av den förmodade ojämna och stora
belastningen på den framtida avloppsanläggningen.
Krav som gäller för hög skyddsnivå enligt Naturvårdverkets allmänna råd 2006:7:
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som
BOD7).
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P).
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-N).
- Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan
olägenhet,till exempel lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av
dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
Tillstånd för avloppsanläggningen upphör att gälla om åtgärden inte har utförts inom två år.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 d och 18 e och 9 kap § 7
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 12-14
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap § 2
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-11-17
§

162

Om- och tillbyggnad av garage
Fastighet

UTSIKTEN 3

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

525/2011-231

Sammanfattning
Sökanden önskar bygga till sitt befintliga garage samt bygga ett hobbyrum ovanpå. Det
nuvarande garaget ligger i ett soutterängplan. Byggnadens placering innebär en avvikelse från
detaljplan samt ett medgivande från berörd granne.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-11-07
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av garage samt
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden anser att placeringen kan godkännas då berörd granne inte har haft några
invändningar samtidigt som avvikelsen kan ses som liten och förenlig med detaljplanens syften.
Upplysning
Grannar har hörts i ärendet och har inte haft något att invända mot tillbyggnaden.
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap § 2
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-11-17
§

163

Uppförande av kompressor och flakfyllningsstation
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 8:17

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

688/2011-233

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra en kompressorbyggnad samt en flakfyllningsstation i anslutning till
biogasanläggningen på södra industriområdet i Sävsjö. Uppförandet kommer delvis ske på så
kallad prickad mark, mark som inte får bebyggas, främst med anledning av att ett ledningsområde
behöver undvikas. Flakfyllningsanläggningen kommer att kopplas mot
gasuppgraderingsanläggningen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av kompressorbyggnad och flakfyllningsstation samt
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden ser inga hinder för uppförandet. Detaljplanen anger område för industri och
biogas. Nämnden anser att avvikelsen är liten och förenlig med planens syften.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Lagrum
Plan och bygglagen (2010:900) 9 kap §§ 2 och 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Yttrande angående bildande av biotopskyddsområde
Fastighet

HUNDÅSEN 1:2

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

705/2011-433

Sammanfattning
Skogsstyrelsen vill skapa ett område för biotopskydd på fastigheten Hundåsen 1:2. Naturvärdena
finns på ett berg och dess sluttning i den äldre barrskogen, bland annat gamla tallar. Det
förekommer även en hel del död ved i form av torrträd, högstubbar och äldre vindfällen. På sikt
kan det finnas behov av att hugga bort enstaka granar som konkurrerar med de äldre tallarna.
Området omfattas totalt av cirka 1,9 ha.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från Skogsstyrelsen
Myndighetsnämnden beslutar
att ställa sig positiv till bildande av biotopskyddsområde.
Motivering till beslutet
Området innehåller död ved i olika stadier vilket gynnar den biologiska mångfalden. Granen
behöver huggas ut i vissa delar av området men alla gamla tallar kommer sparas.
Upplysning
Berörd fastighetsägare har ställt sig positiv till att bilda ett biotopskydd av nyckelbiotopen på
fastigheten.
Nämnden vill särskilt trycka på att risken för spridning av skadeinsekter i och omkring området ska
beaktas.
Lagrum
Beslutet skickas till
Sökanden
Fastighetsägaren

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande

