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KORTBLAD NR .. 5133 1: 20000

MATR. NR.: BOa SOGN: Klemensker

AREAL: 57.068 r;l

•EJER: privat

Deklaration, lyst 29.7.1964.FREDET

• o
FORMAL: at bevare arealet skovpræg.

REG. NR.:

Fredningsnæv~et for Bornholms amts fredningskreds,
freåningsplanudvalget for Bornholms amt og til dels
Klemensker sogneråd og den til enhver tid værendeejer af naboejendommen.
140-02-2

INDHOLD: En nærmere bestemt del af ejendorn~en fredes. Ændringer
i den bestående tilstand m.v. må ikke finde sted.
(dog vedligeholdelse af skovdriften) Arealet åbent for
offentligheden. Pligt til rerilloldelse af arealet påhviler
ejeren. .
En nærmere beste~t del af ejendommen tillades udstykket
til sommerhusbebyggelse. Bestemmelser angående udstykning,
bebyggelse ro.v..

o

•• PATALERET :
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80 a, Stempel:-Klemensker.
kr•./IIU. nr•• eJerl_,. sogn:

('ICt6enhøn barter)
",., ti • ....,JydJb linds-
IIIe)W. og bl.' thtgbogen.
~ et•• _,.., • .,...

KØe" }
KredlfDl'l bop.I:

, L- ,.A"",,'der :~andinspektør Hj.Xo!oed
-~ ~
Rønne.

)

L "
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Deklaration.

Efter aftale med fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds
pålægger undertegnede-ejeT af matr. nr. 80 ~, Klemensker Bogn,'her-ved tor mig~g ~ter1ølg~de ejere min fornævnte ejendom og parcel-
ler hera~ følg-ende serv1.tuttera

l. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort eT vist med gul far-
ve, fredes, således at æn~ringer 1den best&ende tilstand, bebyg-

l gelse, hV"oi-tilm'edregnes sk:'1å-e,ki08ker~, lysthus e, c'b~dehuse og
lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra
vedl~geholdelse af skovdr1ft, 1kk~ må tinde sted, og således at
det skal være ~!f~tligheden tilla~ at ophold~ si~ på det freded0

- ! :. (areal. \
l ~ - ..Anbringe]:se af hegn og anden a.fspærring og anvendelse at trans·

portable radioer og lignende forbydes. .
.:')-:."t ~eale1i lieatår'af 'skov',der skal bevares som sådan.' De På om-

Tåd'et 'voli~n4e ti-æer må' ikke fældes uden forud -indhent&t tilladel-
-' '. ~'tra landbrugsministeriets tilsynsførende med de private skove

i Bornholms amt; (
Plllt til renboldels~ påhviler nuværende og fremtidige ejere

at parceller af matr. nr. 80 ~.
;.'. , -eænperin'g, tErltslain1ng og brug -af BJllJrøz ild af enhver slago

. , r

forbydes. 'Jltgtretten bortfalder i ti-den 1. april til 1. oktober
"..o'g kan udelf for dette tidsrum kun udøves således,' at den ikke er

1: t1l 'fare el1~r gene for andre.
2. Eksisterende veje udlæggee ~ver ejendomme~1 marken og matriklen

?- --~1 overenaet~elBe med den på v~dhæftede kort angivne bredde og ,
1: tae-tlagttr l1ni'eførtng. De:! må løvrigt \lkke anlægges v'e'je over det

Ui:1derl. omhandlede areal. '
r' . .Der "skal vørø færdselsret for alle beboere i området ad den

J -, viste" m brede ve:j og færdsei"sretLfor offentligheden som hidtil
- ad offent-~lg bivej 'nr:•. .." der 1- benhold til foranstående udvides

· .... 1;.'!·ed: S meto%'fJ -bre-d.de over .iinatr.. ttr. 80 a. .i
"'!"' •

".". t Der- 'pAlæggerf byggel1n1er Jom Tis't cpå kort et, ?5 ID fra 'Tejmid~j~ (



ti ner pålægges fri oversigt ved de på kortet viste vejhjørner efter
afstandene 15· og 15 m målt langs fremtidige vejsider, således at. .

der hyerken Ta~1gt eller midlertidigt anbringes genstande eller. .
forefindes bevoksning af større højder end 0,75 m over en flade
gennem de tilstødende vejbanera niveau.

3. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød far-
Ve, må kun udstykkes efter en samlet skitsemæssig plan, der i
princippet skal godkendes af fr~dning8planudvalget.

For udstykning og bebyggelse m.v. gælder følgende beetemmel-
øers . .

_.. a) På gr~ndene må kun opføres bebyggelse, der alene anvendes til
_.. ,~~ beboelse (natoph~ld) 1t~dsrummet l. april til 30. september

og uden for dette tidsrum til kort~ar1ge ferieophold, weekends
og lignende.
p~ hver· særsk1~t matrikularet grund må kun opføres en enkelt,
?~bOelse med ikke over 9p m2 og 1kke~under 35 m2 bebygget ~r~alt
, 2'samt ~t udhus med ikke over 3. m bebygget areal~ Udhus må ikke~ ( , '\ .
opføres før-beboelsesbygning. .

~De ~ttaleberettigede, n~u.rfr.edningsmyndighed.erD.e og sogne-
,\ - r!d.et· kan .~'-fore~ing efter aneøgning ~eddele diep_ensation fra a)

og b) for op~ørelse af udsalg, restaurationer og m1ndr~_~ærkste-
.--d~r til sommerhusamrAdets daglige forsyning samt for helårsboliger

i forbindelse hermed.
_T o) Der må kun fra6ty~es grunde med netto størrelse på mindst 2500
- : - .m2: der skal kunne rumme et kv~drat med s1delinie 40 m, med

• mind~e gru~dene forsynes med vaniværksvand, hvorved nettegrund-,- 2 jstørrelsen nedsættes til mindst 1200 m , ~ndeholdende et kva-
drat med sidellnie 20 m.- Arealer;-der~ i henhold t~<J. punkt 2e udlægges til veje, må ikke .h_enlæg"ges}Ulder gr~na~na.

-d)-Yælles vand~ærk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de
-. - t

på~ldende myndi.ghederr stiller krav herom. (bl. a$ ,i henhold til
sundhedslovgivningen og landsbyggelovens § 18), og lodsejerne

... t I

er forpligtet til forholds~s~igt at deltage 1 udgifterne til
-,,_:.sådanne fælleo-.!oran.etaltninger. , .

Sp11~van~kan, såfremtsundhedeKOmmis&1onen meddeler ~id-
lert:i.dig tilladelse. a:r~ed.ei3 t~.;tsi veanordn:i·ng·er. Som-1 ::ltrin

- ~ . . -
anvende~ kemiske tørklosetter, mad mindre ffilndhedak~mmissionen

I J.. 1'1 ....

meddeler m~dlertid~~ tilladelse til w.c.-afløb •.tt e) Bygninger skal holden mindst lo .m fra midten af de~,eller de
tiletødende vej~~ hv~r stø~e byg~e~inieaf&~and i~ke er be~
llte!llt, iJg mirJ.d.et ~ j)'" ::'re: nar:oskel nf/eller sorrtIDl~!'::'lH!O;:tr<§flets.
~~~~;"~-;.~;..;,.:r:,8-~ f'sr:::1.Y1.ut Sll r:1nd1:'€I_ .t~3f'3tR!"1; ~)-:;:2 P'2 ,',:i 1":.,:'-'.&7. -"tJiJ



tf t ~-'ygningørt8glem.enteu beet-.:nele-er om garager:. ekure, UMlUN og
~ l1~de mindre bygninger. ,-~~
t) Bygninger ml ikke opf.re8 med lUre end' 1 etag-e med udny-tt'&ttag-

etage uaen kTietv~duer og lignende og ikke gives en højde over
2,80 m, regnet :fra terræn til den lih1e. hvor yCleI""1lBg og tålg- .

.flade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagete Tinkel .e~ det
vandrette plan må ikke overøt1ge 55°. Bygninger skal plaoeres neden
for ~øj~epunkter i terrænet på de enkelt~ paroeller.

~) Tagdækning" skal være af mørkegrå farve eller' af brændte røde eller
sorte tegl eller græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet
lige så let antænde11gt~materiale kan ikke opføres.tt h) Ydre bygningasider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne
(okker~ terra di sienna. umbra. engelskrødt, italienakrødt, dedenkop)
eller hvidt, sort eller ve~ de nævnte farvers blanding. Til døre,
vinduesrammer og mindre b~gningsdele er også andre farver tilladt.

1} Tele:fonmaster mi ikke etableres. FlagstængEr må ikke overstige en
højde af 6 m. ~

~) Grundene må ikke indhegnes. Læhegn i form af levende h66h af de på
~ stedet forekommende ~keter eller at højst"l,Sa m højt ~alet raf-

tehegn kan anbringes i umiddelbar tilknytning til og inden for lo m
tra bebyggelsen og sammen med denne indesluttende et ubebygget areal
på højst leo m2• På grundene må iøvrigt kun to~etagea spredt beplant-
ning med de på stedet naturligt foreko~nde vækster. Karakteren af
den eksisterende bevoksning 1 emrådet (skov) skal stedse bevares.
Sommerhueområdete begrænsning mod syd og øst og m.d .den 1 roet 2,
stk. 2, nævnte bivej nr. T Skal bevares Bom ubrudt skovbeyn i 15
meters bredde. Højstammede træer må kun fældes inden for le m fra
beboelsesbygn1ngen.
Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.
Al parkering af jernbanevogne og lignende samt biler, der i det ydre
adskiller sig væsentlig fra personbiler, er forbudt på eller uden
for grundene, med undtagelse af almindelig af- og pålæsning og lig-
nende. Parkering i det frie af campingvogne på eller uden for grun-
dene kan kun ske med sognerådets "'tlladeIse • På hver parcel skal ind-
rettes to bilparkeringepladser eller en garageplads 1 det tilladte
beboelseshus eller udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.
Den tor tiden på området anbragte vognlignende bygning fjernes inden
en frist, der fastsættes at nævnet efter forh~~dling.

tt m} Transtormerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i høj-
den kan opstilles under iagttagelse af de foran fastsatte regler om
atatant til nabcøkel og vej ,og om bebyggel~Qn9 udformning.

n} Illl:'t.., l"'å 'kr,)l'."tP.t v:l~t~ :p~l"cel nr~ 2 kan fra.stykkes til i'crenir..g med I:J.a:tJ:$

•

•·~,
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JUt--. a. • Pi 80 "t' -Klemen.lter øop, »' betiragels. ~. at arealet ~.r
parcel 2 - 1555 .2 beplaatea, nAr ~agravningen ~8r.rt 40& B~

nut 15 Ar etter paraallenø trastylmiq. -
.- .-.. ~erligere indeknmk-en4e best.&mmelser .. retten til bebyggelse

m.~ l d~den til e~Te~ ~i~ gældende b1g~ngsregle.~)t/b1sn1pgSTed-
t.. t 0l 10TgiT.ningen i dø~ hele taget skal respektere. uanset toran-
DæTnte'b ••t~elser. . l ~ l ~

Denne.d~k1~tion begæres tinglyst på matr. nr. Bo·~.Ilemensker
.:. •.oen. uzuler fondsætning af,godkendelse af natur!.redningsnævnet for
:JormhØlml amtBrådskreds, for hvilken instans deklaratiOnen skal fore-

t-sges 1. henbøld til na~fredning~loven, samt under ~orudeætn1fig af
~ lDA.endelse at Xlemensker sogneråd eo~ bygningsmyndighed, for hvea de-

_k~a~1onen skal f~rplæl&e8 i henhold til landsbrggeloven.tt ,- cMed hensyn til pantehæftelser, servitutter agtandre byrder he~,e- ;-n.e. til ejendommene blad i tingbogen.: .
~ Påtaleret tilkommer natur!redn1ngsnævne~ tor Bornholms amt.råds-

kreds og fredningeplanudvalget for Bornholms amt. Forsåvidt angår punkt
2 bi 3 tilkommer påtaleretten endvidere Klemensker ~ognerAd. 'orB~Tidt

-_anglr punkt 3 e) e~idere den til enhver ti4 værende ejer af nabe-
"-'3.. dommeJU

•

I

, .

D.em.en.lI:er. den- /J~/~~I ~4/q' d~
Som ejer a.t- matr.~1. 80 .at __ _ _ __ _ _ _ ,.... _

t!11 vitterlighed om dateringene
bY.1'11 '~~~~u.c:~~~It.4:.,..,.
'StilUJ1g~7~-~~,...~.
Adresse. ~t~'7 ??-(_
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03426.00

Dispensationer i perioden: 05-11-1982- 15-03-2001



f n:.-iniogsoævoet
for

Bornholms amts fredningskreds

Dommerkontoret i RønDe JJ1o"dtaget j frf'dnlngsstyrelsen
.,oamgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03)9) 014~

.. L t~aV, 1s82

'I

'.

l45/lREG. HR. .3Y~
- 5 NOV. 1982

Sag nr.

Den

Jachtomar ApS
st. Torv 3 I
3700 Rønne.

GENPART tff/· Fredningsstyrelsen
til underretning.

D. h. t. Derf::s sk~. af
J. nn

Ved skrivelse af 12. august 1982 har De anmodet om tilla-
delse til at opsætte et 11 m2 stort redskabshus/arbejdsskur på
den ubebyggede grund matr. nr. 80 an Klemensker.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en de_o
klaration tinglyst den 29. juli 1964 med blandt andre frednings-
nævnet som påtaleberettiget. Ifølge deklarationen må udhus ikke
opføres før beboelsesbygning.

I anledning heraf skal man meddele, at nævnet anser det an-
søgte for stridende mod deklarationen og ikke finder grundlag for
at dispensere fra denne.

Som følge heraf meddeler nævnet afslag på det ansøgte.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af Dem,
Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsfore-
ning og Hasle kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige om-
stændigheder forlænges.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Hasle
kommune.

Lorentzen

.•~;iiJ-n;nistsn€t
I P" F. \::'c?>/ L \"L

,



FREDNINGSNÆVNET 56950145

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

for Bornholms Amts fredningskreds

Den 15/06-99
J.nr. 06.11.01.01-99.025.00007

Vedlagt fremsendes genpart af fredningsnævnets afgørelse af 14. juni 1999 vedrørende
matr. nr. 4-b Strandmarken, Hasle.

f. F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Hasle kommune
Teknisk Forvaltning
Toftelunden l
3790 Hasle KOPI Åbent kJ. 9.00 - 15.00

Den 14/06-99
J.nr. 06.11.01.01-99.025.00006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på matr. nr. 4-b, Strandmarken,
Hasle, ved parkeringspladsen for enden af kommunevejen Klømpen at opstille 2 tør-
klosetkabiner . Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en kendelse af 23. juni 1972 om
fredning af Hasle Lystskov.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse til
udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og
beskrivelse.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700 Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den 8. juni 1999, hvor afgørelsen er meddelt. En tilladelse må
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes,
medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre
myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt,
Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET Tlf. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Asbjørn Jakobsen og Ka~en Lunden
Skjalm Hvidesgade 9, 2. th.
1728 København V

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

REG.NR. 3~2b.(yJ

HER10068/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2000-31

Den 15/3-2001

• Overfor fredningsnævnet har De ved skrivelse modtaget 18. december 2000 fremsat an-
dragende om, at fredningsnævnet skal lukke et østskel, og at Hasle kommune skal an-
lægge en vej vest for Deres grund og hen til matr.nr 165 Hasle Strandmark.

Det fremgår af sagen, at Deres ejendom - matr.nr. 164, Hasle Strandmark - er omfattet
af en deklaration lyst 29. juli 1964, hvoraf bl.a. fremgår, at

"Arealet består af skov, der skal bevares som sådan...

Sommerhusornrådets begrænsning mod syd og øst og mod den i post 2, stk. 2 nævnte bivej nr. 7 skal be-
vares som ubrudt skovbryn i 15 meters bredde. Højstammede træer må kun fældes inden for 10 m fra be-
boelsesbygningen.... "

Af et sammen med deklarationen udfærdiget og tinglyst oversigtsrids fremgår, at der u-
middelbart indenfor det fredede områdes østgrænse er indtegnet "6-m vej - privat" i hele
østgrænsens længde.

Fredningsnævnet har overfor en tidligere ejer af Deres ejendom den 6. november 1981
meddelt:

• "... Det bemærkes, at De under besigtigelsen den 13. juli forpligtede Dem til ikke at foretage yderligere
hugst i skovbrynet mod øst, idet sommerhusornrådets begrænsning mod syd og øst og mod bivej nr. 7 efter
deklarationen skal bestå i et ubrudt skovbryn i 15 m bredde."

Deres andragende har været forelagt Bornholms Amt, der ved skrivelse af 10. januar
2001 har meddelt, at

Forvaltningen har foretaget en besigtigelse. Vejen langs østskellet er et hjulspor i skovbunden og benyttes
som adgangsvej for ejendommene Jydegårdsvej 11, matr.nr. 162, og Tofte 24, matr.nr. 165.

Forvaltningen finder, at bestemmelsen om ubrudt skovbryn er opfyldt, idet der øst for vejen er et par meter
med 1-2 rækker træer.

Hasle kommune er vejmyndighed og træffer afgørelser om adgangsforhold. "

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 20. februar 2001, hvorunder det kunne
konstateres, at der inden for østskellet af Deres ejendom forefindes en ubefæstet sti, der
tilsyneladende anvendes som kørevej til matr. nr. 165. De oplyste, at stien oprindeligt
velsagtens alene har været en mælkevej. I de senere år er stien imidlertid blevet udvidet

_ov. og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - / J. II /& -vOc>/

Akt. nr. "7 p. . ; I
~ - 4../# 'c:)
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ved rydning, således at den nu kan benyttes af køretøjer. De oplyste endvidere, at den
tidligere ejer af Deres ejendom i 1981 blev pålagt at foretage genplantning af østskellet,
men at en del af disse genplantninger er blevet fjernet i forbindelse med stiens udvidelse
til ubefæstet kørevej . Det kunne konstateres, at nævnte sti/kørevej er beliggende inden
for østskellet, der udgøres af mindst to rækker træer.

Under besigtigelsen oplystes af Hasle kommune, at ejerne af matr. nr. 165 alene har ad-
gang til deres ejendom ad nævnte sti/kørevej, og at det ikke kan udelukkes, at nævnte
ejer har vundet hævd på vejadgang ad nævnte sti/kørevej. Dog undersøger Hasle kom-
mune for tiden muligheden for at lade Deres adgangsvej vest for Deres ejendom forlæn-
ge, således at matr. nr. 165 i stedet får vejadgang herfra.

•

I forbindelse med besigtigelsen udtalte Fredningsnævnet, at de mellem Dem og Hasle
kommune verserende drøftelser angående vejadgangen til matr. nr. 165 ikke ses at inde-
bære forhold af fredningsmæssig betydning, sålænge den for området gældende
fredningsdeklaration iøvrigt iagttages, herunder navnlig fredningsdeklarationens be-
stemmelser om, at østskellet skal bevares som et ubrudt skovbryn. Under disse omstæn-
digheder, og da fredningsnævnet ved besigtigelsen ikke iøvrigt har iagttaget forhold, der
giver anledning til påtale, fandt fredningsnævnet at måtte afvise videre stillingtagen til det
for fredningsnævnet fremsatte andragende.

Efterfølgende har De ved skrivelse af 5.marts 2001 anmodet fredningsnævnet om et re-
sponsum vedrørende nærmere bestemte forhold.

•

Fredningsnævnet må i den anledning fastholde den på besigtigelsen den 20. februar 2001
tilkendegivne afvisning om videre stillingtagen til Deres andragende om, at frednings-
nævnet skal lukke et østskel, og Hasle kommune anlægge en vej vest for Deres grund og
hen til matr.nr 165 Hasle Strandmark, idet de mellem Dem og Hasle kommune verse-
rende drøftelser angående vejadgangen til matr. nr. 165 fortsat ikke ses at indebære for-
hold af fredningsmæssig betydning, sålænge den for området gældende
fredningsdeklaration iøvrigt iagttages, herunder navnlig fredningsdeklarationens be-
stemmelser om, at østskellet skal bevares som et ubrudt skovbryn. Det bemærkes herved,
at fredningsdeklarationens bestemmelser om det ubrudte 15 m skovbryn må forståes un-
der samtidig hensyntagen til de på deklarationens oversigtsrids indtegnede vejforhold,
herunder at der umiddelbart indenfor det fredede områdes østgrænse er indtegnet "6 m
vej - privat" i hele østgrænsens længde.

Fredningsnævnet kan ikke iøvrigt afgive responsa eller andre retlige udtalelser eller vur-
deringer af generel karakter, navnlig i det omfang, spørgsmålet ligger udenfor fred-
ningsnævnet kompetence, herunder spørgsmål om forståelsen af lokalplaner, byggetilla-
delser, hævd samt forhold om ejendomme iøvrigt, der ikke er omfattet af nogen fred-
ningsbestemmelser.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og
lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Hasle kommune.

F. Schønnemann

Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering .

•
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