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24/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTET 18.03.2014
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra Kommunestyret 18.03.2014 godkjennes.
Kommunestyrets behandling 130514:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 130514:
Protokoll fra Kommunestyret 18.03.2014 godkjennes.

25/14
HØRING - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT
2015-2018
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune oppfordrer til nytenking rundt framkommelighet for gående og
syklende langs fylkesveier utenfor byer og tettsteder. Kommunen støtter forslaget
om forenklet tilbud i form av snarveger og breddeutvidelser. Kommunestyret ber om
at det blir vurdert å opprette en prøvestrekning for et forenklet tilbud til myke
trafikanter i Trøgstad.
2. Kommunestyret ber om at bussforbindelsene mellom Trøgstad og nabokommunene
Eidsberg og Askim forbedres. Linje 476 / 875 bør videreføres fra Trøgstad til Askim
eller Mysen.
3. Trøgstad kommune ber om at bedring av sikt og krysningsforhold for fotgjengere og
syklende på fv 115 fra Åssiden og Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle
prioriteres, jfr innspill til prioritering av fylkesveiprosjekter i september 2012.
4. Fv 115 like ved kommunegrensa til Askim bør utbedres for å unngå flere ulykker.
5. Trøgstad kommune ber om at fylkeskommunen arbeider for å få gjennomført KVU for
rv22 slik beskrevet i Nasjonal transportplan. Ny Glommakryssing og veiutbedringer
ved Fetsund og mot Oslo aktualiserer behovet for KVU for rv 22.
6. Det må prioriteres økte ressursser i hele handlingsplanperioden til veivedlikehold for å
sikre optimal drift og ivaretakelse av vegkapitalen. Store deler av fylkesvegnettet i
Trøgstad har behov for utbedring og oppgradering for å sikre nødvendig
framkommelighet og trafikksikkerhet.
7. FLEXX som et overordnet konsept for bestillingstrafikk bør videreutvikles og utvides
så tidlig som mulig i handlingsplanperioden.
8. Pendlerparkeringene ved togstasjonene må ha god kapasitet for å opprettholde
jernbanens attraktivitet.
9. Trøgstad kommune ber om at bekjempelse av fremmede arter (kjempebjørnekjeks,
kjempespringfrø, parkslirekne, kanadagullris m.fl.) har fokus ved kantslått og annen
drift av fylkesveiene.
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Ungdomsrådets innstilling 280414:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Eldrerådets innstilling 280414:
Rådmannens innstilling ble enstemmig godkjent.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 280414:
Rådet følger rådmannens innstilling.
Rådet mener også det er behov for å øke kapasiteten på parkeringsplasser på Skjønhaug,
særlig med tanke på å legge til rette for de som pendler med buss.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 290414:
1. Trøgstad kommune oppfordrer til nytenking rundt framkommelighet for gående og
syklende langs fylkesveier utenfor byer og tettsteder. Kommunen støtter forslaget om
forenklet tilbud i form av snarveger og breddeutvidelser. Kommunestyret ber om at det
blir vurdert å opprette en prøvestrekning for et forenklet tilbud til myke trafikanter i
Trøgstad.
2. Kommunestyret ber om at bussforbindelsene mellom Trøgstad og nabokommunene
Eidsberg og Askim forbedres. Linje 476 / 875 bør videreføres fra Trøgstad til Askim og
Mysen.
3. Trøgstad kommune ber om at bedring av sikt og krysningsforhold for fotgjengere og
syklende på fv. 115 fra Åssiden og Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle
prioriteres, jfr. innspill til prioritering av fylkesveiprosjekter i september 2012.
4. Fv. 115 like ved kommunegrensa til Askim bør utbedres for å unngå flere ulykker.
5. Trøgstad kommune ber om at fylkeskommunen arbeider for å få gjennomført KVU for
rv22 slik beskrevet i Nasjonal transportplan. Ny Glommakryssing og veiutbedringer ved
Fetsund og mot Oslo aktualiserer behovet for KVU for Rv 22.
6. Det må prioriteres økte ressurser i hele handlingsplanperioden til veivedlikehold for å
sikre optimal drift og ivaretakelse av vegkapitalen. Store deler av fylkesvegnettet i
Trøgstad har behov for utbedring og oppgradering for å sikre nødvendig
framkommelighet og trafikksikkerhet.
7. FLEXX som et overordnet konsept for bestillingstrafikk bør videreutvikles og utvides så
tidlig som mulig i handlingsplanperioden.
8. Pendlerparkeringene ved togstasjonene må ha god kapasitet for å opprettholde
jernbanens attraktivitet.
9. Trøgstad kommune ber om at bekjempelse av fremmede arter (kjempebjørnekjeks,
kjempespringfrø, parkslirekne, kanadagullris m.fl.) har fokus ved kantslått og annen drift
av fylkesveiene.
Formannskapets innstilling 080514:
1. Trøgstad kommune oppfordrer til nytenking rundt framkommelighet for gående og
syklende langs fylkesveier utenfor byer og tettsteder. Kommunen støtter forslaget
om forenklet tilbud i form av snarveger og breddeutvidelser. Kommunestyret ber om
at det blir vurdert å opprette en prøvestrekning for et forenklet tilbud til myke
trafikanter i Trøgstad.
2. Kommunestyret ber om at bussforbindelsene mellom Trøgstad og nabokommunene
Eidsberg og Askim forbedres. Linje 476 / 875 bør videreføres fra Trøgstad til Askim
og Mysen.
3. Trøgstad kommune ber om at bedring av sikt og krysningsforhold for fotgjengere og
syklende på fv. 115 fra Åssiden og Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle
prioriteres, jfr. innspill til prioritering av fylkesveiprosjekter i september 2012.
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4. Fv. 115 like ved kommunegrensa til Askim bør utbedres for å unngå flere ulykker.
5. Trøgstad kommune ber om at fylkeskommunen arbeider for å få gjennomført KVU for
rv22 slik beskrevet i Nasjonal transportplan. Ny Glommakryssing og veiutbedringer
ved Fetsund og mot Oslo aktualiserer behovet for KVU for Rv 22.
6. Det må prioriteres økte ressurser i hele handlingsplanperioden til veivedlikehold for å
sikre optimal drift og ivaretakelse av vegkapitalen. Store deler av fylkesvegnettet i
Trøgstad har behov for utbedring og oppgradering for å sikre nødvendig
framkommelighet og trafikksikkerhet.
7. FLEXX som et overordnet konsept for bestillingstrafikk bør videreutvikles og utvides
så tidlig som mulig i handlingsplanperioden. Konseptet må gjøres bedre kjent i
målgruppen.
8. Pendlerparkeringene ved togstasjonene må ha god kapasitet for å opprettholde
jernbanens attraktivitet.
9. Trøgstad kommune ber om at bekjempelse av fremmede arter (kjempebjørnekjeks,
kjempespringfrø, parkslirekne, kanadagullris m.fl.) har fokus ved kantslått og annen
drift av fylkesveiene.
10. Trøgstad kommune oppfordrer Østfold fylkeskommune til å utrede en fusjon med
sikte mål på, og sammenslå Ruter og Østfold kollektiv transport.
Kommunestyrets behandling 130514:
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Trude Svenneby fremmet følgende forslag til tillegg til Formannskapets innstilling:
Tillegg punkt 7.
….i målgruppen. Trøgstad kommune ber om at FLEXX linje 13 evalueres og snus slik at
brukerne, spesielt i Tosebygda, også får mulighet til å ta seg til kommunens
administrasjonssenter, Skjønhaug, med det servicetilbud som finnes der.
Nytt punkt 11.
Trøgstad kommune henstiller om at Slitu stasjon oppgraderes til innfartsstasjon slik at
reisende med Østre linje fra omlandet kan bruke denne som pendlerstasjon med gode
parkeringsmuligheter.
Kommunestyret tok tilleggsforslagene fra Trude Svenneby (Sp) opp til avstemming.
Tillegg punkt 7. Enstemmig vedtatt (21 st.).
Nytt punkt 11. Enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyret tok innstillingen med vedtatte endringer opp til avstemming. Innstillingen
ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 130514:
1. Trøgstad kommune oppfordrer til nytenking rundt framkommelighet for gående og
syklende langs fylkesveier utenfor byer og tettsteder. Kommunen støtter forslaget om
forenklet tilbud i form av snarveger og breddeutvidelser. Kommunestyret ber om at det
blir vurdert å opprette en prøvestrekning for et forenklet tilbud til myke trafikanter i
Trøgstad.
2. Kommunestyret ber om at bussforbindelsene mellom Trøgstad og nabokommunene
Eidsberg og Askim forbedres. Linje 476 / 875 bør videreføres fra Trøgstad til Askim og
Mysen.
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3. Trøgstad kommune ber om at bedring av sikt og krysningsforhold for fotgjengere og
syklende på fv. 115 fra Åssiden og Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle
prioriteres, jfr. innspill til prioritering av fylkesveiprosjekter i september 2012.
4. Fv. 115 like ved kommunegrensa til Askim bør utbedres for å unngå flere ulykker.
5. Trøgstad kommune ber om at fylkeskommunen arbeider for å få gjennomført KVU for
rv22 slik beskrevet i Nasjonal transportplan. Ny Glommakryssing og veiutbedringer ved
Fetsund og mot Oslo aktualiserer behovet for KVU for Rv 22.
6. Det må prioriteres økte ressurser i hele handlingsplanperioden til veivedlikehold for å
sikre optimal drift og ivaretakelse av vegkapitalen. Store deler av fylkesvegnettet i
Trøgstad har behov for utbedring og oppgradering for å sikre nødvendig
framkommelighet og trafikksikkerhet.
7. FLEXX som et overordnet konsept for bestillingstrafikk bør videreutvikles og utvides så
tidlig som mulig i handlingsplanperioden. Konseptet må gjøres bedre kjent i målgruppen.
Trøgstad kommune ber om at FLEXX linje 13 evalueres og snus slik at brukerne, spesielt
i Tosebygda, også får mulighet til å ta seg til kommunens administrasjonssenter,
Skjønhaug, med det servicetilbud som finnes der.
8. Pendlerparkeringene ved togstasjonene må ha god kapasitet for å opprettholde
jernbanens attraktivitet.
9. Trøgstad kommune ber om at bekjempelse av fremmede arter (kjempebjørnekjeks,
kjempespringfrø, parkslirekne, kanadagullris m.fl.) har fokus ved kantslått og annen drift
av fylkesveiene.
10. Trøgstad kommune oppfordrer Østfold fylkeskommune til å utrede en fusjon med sikte
mål på og sammenslå Ruter og Østfold kollektiv transport.
11. Trøgstad kommune henstiller om at Slitu stasjon oppgraderes til innfartsstasjon slik at
reisende med Østre linje fra omlandet kan bruke denne som pendlerstasjon med gode
parkeringsmuligheter.

26/14
SØKNAD OM SERVERING OG SKJENKEBEVILLING SKYSSTATION RV 22
Rådmannens innstilling:
1. Det gis serveringsbevilling til Skysstation RV 22 i Båstad ved Aud Elin Nordbø
2. Lukningstid settes til alle dager kl.02.30
3. Det gis skjenkebevilling på øl og vin innendørs i følgende tidsrom:
Mandag-torsdag:
12.00-24.00
Fredag-lørdag:
12.00-02.00
Søn-/helligdag:
12.00-24.00
4. Det gis skjenkebevilling på brennevin innendørs i følgende tidsrom
Mandag-torsdag:
13.00-24.00
Fredag-lørdag:
13.00-02.00
Søn-/helligdag:
13.00-24.00
5. Det gis skjenkebevilling på øl og vin utendørs ( på inngjerdet terrasse)
i følgende tidsrom:
Mandag-torsdag:
12.00-24.00
Fredag-lørdag:
12.00-24.00
Søn-/helligdag:
12.00-24.00
6. Det gis skjenkebevilling på brennevin utendørs ( på inngjerdet terrasse )
i følgende tidsrom
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Mandag-torsdag:
Fredag-lørdag:
Søn-/helligdag:

13.00-24.00
13.00-24.00
13.00-24.00

7. Som styrer for bevillingen godkjennes Aud Elin Nordby
8. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Bjørn Egil Kalrud
9. Bevillingen gjelder fra 14.05.14 - 30.06.2016
10. Man setter som vilkår at Skysstation RV 22 skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
11. Man setter også som vilkår at ansvarlige bevillingshaver skal gjennomføre ansvarlig
vertskapskurs når dette blir tilbudt.
12. Skjenking i sluttede selskaper kan skje fram til kl. 0230.
Livsløpsutvalgets innstilling 290414:
1. Det gis serveringsbevilling til Skysstation RV 22 i Båstad ved Aud Elin Nordbø
2. Lukningstid settes til alle dager kl.02.30
3. Det gis skjenkebevilling på øl og vin innendørs i følgende tidsrom:
Mandag-torsdag:
12.00-24.00
Fredag-lørdag:
12.00-02.00
Søn-/helligdag:
12.00-24.00
4. Det gis skjenkebevilling på brennevin innendørs i følgende tidsrom
Mandag-torsdag:
13.00-24.00
Fredag-lørdag:
13.00-02.00
Søn-/helligdag:
13.00-24.00
5. Det gis skjenkebevilling på øl og vin utendørs ( på inngjerdet terrasse)
i følgende tidsrom:
Mandag-torsdag:
12.00-24.00
Fredag-lørdag:
12.00-24.00
Søn-/helligdag:
12.00-24.00
6. Det gis skjenkebevilling på brennevin utendørs ( på inngjerdet terrasse )
i følgende tidsrom
Mandag-torsdag:
13.00-24.00
Fredag-lørdag:
13.00-24.00
Søn-/helligdag:
13.00-24.00
7. Som styrer for bevillingen godkjennes Aud Elin Nordby
8. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Bjørn Egil Kalrud
9. Bevillingen gjelder fra 14.05.14 - 30.06.2016
10. Man setter som vilkår at Skysstation RV 22 skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
11. Man setter også som vilkår at ansvarlige bevillingshaver skal gjennomføre ansvarlig
vertskapskurs når dette blir tilbudt.
12. Skjenking i sluttede selskaper kan skje fram til kl. 0230.
Kommunestyrets behandling 130514:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
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Kommunestyrets vedtak 130514:
1. Det gis serveringsbevilling til Skysstation RV 22 i Båstad ved Aud Elin Nordbø
2. Lukningstid settes til alle dager kl.02.30
3. Det gis skjenkebevilling på øl og vin innendørs i følgende tidsrom:
Mandag-torsdag: 12.00-24.00
Fredag-lørdag: 12.00-02.00
Søn-/helligdag: 12.00-24.00
4. Det gis skjenkebevilling på brennevin innendørs i følgende tidsrom
Mandag-torsdag: 13.00-24.00
Fredag-lørdag: 13.00-02.00
Søn-/helligdag: 13.00-24.00
5. Det gis skjenkebevilling på øl og vin utendørs ( på inngjerdet terrasse)
følgende tidsrom:
Mandag-torsdag: 12.00-24.00
Fredag-lørdag: 12.00-24.00
Søn-/helligdag: 12.00-24.00
6. Det gis skjenkebevilling på brennevin utendørs ( på inngjerdet terrasse )
følgende tidsrom
Mandag-torsdag: 13.00-24.00
Fredag-lørdag: 13.00-24.00
Søn-/helligdag: 13.00-24.00

i

i

7. Som styrer for bevillingen godkjennes Aud Elin Nordby.
8. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Bjørn Egil Kalrud.
9. Bevillingen gjelder fra 14.05.14 - 30.06.2016.
10. Man setter som vilkår at Skysstation RV 22 skal ha tilfredsstillende internkontrollsystem.
11. Man setter også som vilkår at ansvarlige bevillingshaver skal gjennomføre ansvarlig
vertskapskurs når dette blir tilbudt.
12. Skjenking i sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30.

27/14
PLANPROGRAM FOR FOLKEHELSEPLAN FOR TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
Planprogram for folkehelseplan 2014-2026 vedtas følgende endringer:
 Folkehelseforskriftens tema d) skader og ulykker tas inn som et tema for planen.
 Universell utforming utredes som en del av planen.
 Gjennom arbeidet med planen ivareta implementeringen av intensjonene i
«Sjumilssteget».
Eldrerådets innstilling 280414:
Rådmannens innstilling ble enstemmig godkjent, men med følgende bemerkning: Eldrerådet
anbefaler at den gamle Fløya, nå Bofellesskapet, rives og at det oppføres et nytt bygg i 2
etg.
Ungdomsrådets innstilling 280414:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling, men har følgende kommentarer:
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1. Ungdomsrådet mener trafikkplanen bør sees ift folkehelseplanen, hva gjelder
gangfelt langs rv. og fv. slik at forhold legges til rette for mer gange/sykling.
2. Ungdomsrådet ønsker økt kunnskap om gaming og skader av dette, og mener
problematiseringen overdrives, jf FAUs behandling av høringen tidligere.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 280414:
Rådet tar planprogrammet for folkehelseplanen til etterretning.
Livsløpsutvalgets innstilling 290414:
Planprogram for folkehelseplan 2014-2026 vedtas med følgende endringer:
 Folkehelseforskriftens tema d) skader og ulykker tas inn som et tema for planen.
 Universell utforming utredes som en del av planen.
 Gjennom arbeidet med planen ivareta implementeringen av intensjonene i
«Sjumilssteget».
Kommunestyrets behandling 130514:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 130514:
Planprogram for folkehelseplan 2014-2026 vedtas med følgende endringer:
 Folkehelseforskriftens tema d) skader og ulykker tas inn som et tema for planen.
 Universell utforming utredes som en del av planen.
 Gjennom arbeidet med planen ivareta implementeringen av intensjonene i
«Sjumilssteget».

28/14
HØRING-TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 - 2026
Rådmannens innstilling:
1. Særlig farlige skoleveier, innenfor 4 km fra barneskoler og ungdomskolen, defineres
slik:


Rv 22 inntil 4 km nord og sør for Skjønhaug og Båstad skoler og Trøgstad
ungdomsskole, der ikke trafikksikkert alternativ finnes.



Fv. 115 i en avstand på inntil 4 km fra Skjønhaug skole og Trøgstad
ungdomsskole i østlig og vestlig retning, der ikke trafikksikkert alternativ
finnes.



Fv. 123 i en avstand på inntil 4 km fra Havnås skole i begge retninger, der
ikke trafikksikkert alternativ finnes.

2. Forslaget til trafikksikkerhetsplan 2014-2026 sendes på høring med høringsfrist 30.
juni.
Eldrerådets innstilling 280414:
Rådmannens innstilling ble enstemmig godkjent.
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Ungdomsrådets innstilling 280414:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling, men har følgende kommentarer:
- Ungdomsrådet ønsker at det legges større vekt på å få barn og ungdom til å gå /
sykle til skolen.
- Ungdomsrådet opplever at trafikksikkerheten blant ungdom er langt bedre nå enn
for bare 3 år siden.
- Ungdomsrådet mener det er stort behov for økt informasjon om FLEXX-tilbudet.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 280414:
Rådet tar rådmannens innstilling til etterretning.
Livsløpsutvalgets innstilling 290414:
1.Særlig farlige skoleveier, innenfor 4 km fra barneskoler og ungdomskolen, defineres slik:
 Rv 22 inntil 4 km nord og sør for Skjønhaug og Båstad skoler og Trøgstad
ungdomsskole, der ikke trafikksikkert alternativ finnes.


Fv. 115 i en avstand på inntil 4 km fra Skjønhaug skole og Trøgstad
ungdomsskole i østlig og vestlig retning, der ikke trafikksikkert alternativ
finnes.



Fv. 123 i en avstand på inntil 4 km fra Havnås skole i begge retninger, der
ikke trafikksikkert alternativ finnes.

2.Forslaget til trafikksikkerhetsplan 2014-2026 sendes på høring med høringsfrist 30. juni.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 290414:
1. Særlig farlige skoleveier, innenfor 4 km fra barneskoler og ungdomskolen, defineres slik:
 Rv 22 inntil 4 km nord og sør for Skjønhaug og Båstad skoler og Trøgstad
ungdomsskole, der ikke trafikksikkert alternativ finnes.


Fv. 115 i en avstand på inntil 4 km fra Skjønhaug skole og Trøgstad
ungdomsskole i østlig og vestlig retning, der ikke trafikksikkert alternativ finnes.



Fv. 123 i en avstand på inntil 4 km fra Havnås skole i begge retninger, der ikke
trafikksikkert alternativ finnes.

2. Forslaget til trafikksikkerhetsplan 2014-2026 sendes på høring med høringsfrist 30. juni.
Formannskapets innstilling 080514:
1. Særlig farlige skoleveier, innenfor 4 km fra barneskoler og ungdomskolen, defineres slik:
 Rv 22 inntil 4 km nord og sør for Skjønhaug og Båstad skoler og Trøgstad
ungdomsskole, der ikke trafikksikkert alternativ finnes.
 Fv. 115 i en avstand på inntil 4 km fra Skjønhaug skole og Trøgstad
ungdomsskole i østlig og vestlig retning, der ikke trafikksikkert alternativ finnes.
 Fv. 123 i en avstand på inntil 4 km fra Havnås skole i begge retninger, der ikke
trafikksikkert alternativ finnes.
2. Forslaget til trafikksikkerhetsplan 2014-2026 sendes på høring med høringsfrist 30. juni.
Kommunestyrets behandling 130514:
Følgende hadde ordet:
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 130514:
1. Særlig farlige skoleveier, innenfor 4 km fra barneskoler og ungdomskolen, defineres slik:
 Rv 22 inntil 4 km nord og sør for Skjønhaug og Båstad skoler og Trøgstad
ungdomsskole, der ikke trafikksikkert alternativ finnes.
 Fv. 115 i en avstand på inntil 4 km fra Skjønhaug skole og Trøgstad
ungdomsskole i østlig og vestlig retning, der ikke trafikksikkert alternativ finnes.
 Fv. 123 i en avstand på inntil 4 km fra Havnås skole i begge retninger, der ikke
trafikksikkert alternativ finnes.
2. Forslaget til trafikksikkerhetsplan 2014-2026 sendes på høring med høringsfrist 30. juni.

29/14
BEHANDLING AV FORSLAG TIL AVTALE OM KJØP AV FESTEGRUNN I
PRESTEGÅRDSSKOGEN OG TILBUD TIL FREMFESTERNE OM INNLØSNING AV
TOMTER
SAMT FASTSETTING AV NY FESTEAVGIFT FOR VIDERE FESTE
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommunestyre godkjenner den fremforhandlede avtale med
Opplysningsvesenets fond om kjøp av en ca. 80 758 m2 stor parsell av, gbnr. 61/1
Trøgstad prestegård, bortfestet til Trøgstad kommune ved kontrakt gjeldende fra 1. mai
1971 til en omforent pris av kr. 7 millioner kroner.
2. Under forutsetning om kommunestyrets godkjenning av kjøpsavtalen får alle fremfestere
på parsellen tilbud om innløsning av sine tomter på følgende vilkår:
 Tomtene tilbys innløst for kr. 98,60 pr. m2.
 Oppmålingsgebyr betales til Trøgstad kommune med redusert sats kr.
7 416,- pr. tomt. Dette tilsvarer laveste gebyr for oppmålingsforretning etter
Trøgstad kommunes gebyrregulativ, og innebærer en rabatt på minst kr.
4 161,- pr. tomt.
 Kostnadene til gjennomføring av innløsningene begrenses til å omfatte
overnevnte oppmålingsgebyr og tinglysingsgebyrer. Dette betyr at
kommunen heller ikke vil kreve det ordinære gebyret for delingsforretning
etter plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m). Ordinært gebyr er i dag på
kr. 2 534,-.
 Innløsningssummen forfaller til betaling mot signert skjøte. Selve
tinglysingen av skjøtene besørges av fremfesterne.
 Tilbudet gjelder i et år fra tilbudsbrevets dato.
3. For boligeiere som ønsker å fortsette et festeforhold med Trøgstad kommune etter at
kommunen eventuelt overtar som grunneier, reguleres den årlige festeavgiften i samme
forhold som for kommunens feste nr. 82 av Trøgstad prestegård, jf. fremfestekontrakten
punkt 3. Den årlige festeavgiften settes til 5 % av tomteprisen på kr 86,86 pr. m² av
tomtenes areal i følge målebrev.
4. Kjøpet av parsellen finansieres ved låneopptak.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 290414:
1. Trøgstad kommunestyre godkjenner den fremforhandlede avtale med
Opplysningsvesenets fond om kjøp av en ca. 80 758 m2 stor parsell av, gbnr. 61/1
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Trøgstad prestegård, bortfestet til Trøgstad kommune ved kontrakt gjeldende fra 1. mai
1971 til en omforent pris av kr. 7 millioner kroner.
2. Under forutsetning om kommunestyrets godkjenning av kjøpsavtalen får alle fremfestere
på parsellen tilbud om innløsning av sine tomter på følgende vilkår:
 Tomtene tilbys innløst for kr. 98,60 pr. m2.
 Oppmålingsgebyr betales til Trøgstad kommune med redusert sats kr.
7 416,- pr. tomt. Dette tilsvarer laveste gebyr for oppmålingsforretning etter
Trøgstad kommunes gebyrregulativ, og innebærer en rabatt på minst kr.
4 161,- pr. tomt.
 Kostnadene til gjennomføring av innløsningene begrenses til å omfatte
overnevnte oppmålingsgebyr og tinglysingsgebyrer. Dette betyr at
kommunen heller ikke vil kreve det ordinære gebyret for delingsforretning
etter plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m). Ordinært gebyr er i dag på
kr. 2 534,-.
 Innløsningssummen forfaller til betaling mot signert skjøte. Selve
tinglysingen av skjøtene besørges av fremfesterne.
 Tilbudet gjelder i et år fra tilbudsbrevets dato.
3. For boligeiere som ønsker å fortsette et festeforhold med Trøgstad kommune etter at
kommunen eventuelt overtar som grunneier, reguleres den årlige festeavgiften i samme
forhold som for kommunens feste nr. 82 av Trøgstad prestegård, jf. fremfestekontrakten
punkt 3. Den årlige festeavgiften settes til 5 % av tomteprisen på kr 86,86 pr. m² av
tomtenes areal i følge målebrev.
4. Kjøpet av parsellen finansieres ved låneopptak.
Formannskapets innstilling 080514:
1. Trøgstad kommunestyre godkjenner den fremforhandlede avtale med
Opplysningsvesenets fond om kjøp av en ca. 80 758 m2 stor parsell av, gbnr. 61/1
Trøgstad prestegård, bortfestet til Trøgstad kommune ved kontrakt gjeldende fra 1. mai
1971 til en omforent pris av kr. 7 millioner kroner.
2. Under forutsetning om kommunestyrets godkjenning av kjøpsavtalen får alle fremfestere
på parsellen tilbud om innløsning av sine tomter på følgende vilkår:
 Tomtene tilbys innløst for kr. 98,60 pr. m2.
 Oppmålingsgebyr betales til Trøgstad kommune med redusert sats kr.
7 416,- pr. tomt. Dette tilsvarer laveste gebyr for oppmålingsforretning etter
Trøgstad kommunes gebyrregulativ, og innebærer en rabatt på minst kr. 4 161,- pr.
tomt.
 Kostnadene til gjennomføring av innløsningene begrenses til å omfatte overnevnte
oppmålingsgebyr og tinglysingsgebyrer. Dette betyr at kommunen heller ikke vil
kreve det ordinære gebyret for delingsforretning etter plan- og bygningsloven § 20-1,
bokstav m). Ordinært gebyr er i dag på kr. 2 534,-.
 Innløsningssummen forfaller til betaling mot signert skjøte. Selve tinglysingen av
skjøtene besørges av fremfesterne.
 Tilbudet gjelder i et år fra tilbudsbrevets dato.
3. For boligeiere som ønsker å fortsette et festeforhold med Trøgstad kommune etter at
kommunen eventuelt overtar som grunneier, reguleres den årlige festeavgiften i samme
forhold som for kommunens feste nr. 82 av Trøgstad prestegård, jf. fremfestekontrakten
punkt 3. Den årlige festeavgiften settes til 5 % av tomteprisen på kr 86,86 pr. m² av
tomtenes areal i følge målebrev.
4. Kjøpet av parsellen finansieres ved låneopptak.
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Kommunestyrets behandling 130514:
Følgende hadde ordet:
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 130514:
1. Trøgstad kommunestyre godkjenner den fremforhandlede avtale med
Opplysningsvesenets fond om kjøp av en ca. 80 758 m2 stor parsell av, gbnr. 61/1
Trøgstad prestegård, bortfestet til Trøgstad kommune ved kontrakt gjeldende fra 1. mai
1971 til en omforent pris av kr. 7 millioner kroner.
2. Under forutsetning om kommunestyrets godkjenning av kjøpsavtalen får alle fremfestere
på parsellen tilbud om innløsning av sine tomter på følgende vilkår:
 Tomtene tilbys innløst for kr. 98,60 pr. m2.
 Oppmålingsgebyr betales til Trøgstad kommune med redusert sats kr. 7 416,- pr.
tomt. Dette tilsvarer laveste gebyr for oppmålingsforretning etter Trøgstad
kommunes gebyrregulativ, og innebærer en rabatt på minst kr. 4 161,- pr. tomt.
 Kostnadene til gjennomføring av innløsningene begrenses til å omfatte overnevnte
oppmålingsgebyr og tinglysingsgebyrer. Dette betyr at kommunen heller ikke vil
kreve det ordinære gebyret for delingsforretning etter plan- og bygningsloven § 20-1,
bokstav m). Ordinært gebyr er i dag på kr. 2 534,-.
 Innløsningssummen forfaller til betaling mot signert skjøte. Selve tinglysingen av
skjøtene besørges av fremfesterne.
 Tilbudet gjelder i et år fra tilbudsbrevets dato.
3. For boligeiere som ønsker å fortsette et festeforhold med Trøgstad kommune etter at
kommunen eventuelt overtar som grunneier, reguleres den årlige festeavgiften i samme
forhold som for kommunens feste nr. 82 av Trøgstad prestegård, jf. fremfestekontrakten
punkt 3. Den årlige festeavgiften settes til 5 % av tomteprisen på kr 86,86 pr. m² av
tomtenes areal i følge målebrev.
4. Kjøpet av parsellen finansieres ved låneopptak.

30/14
HØRING - JUSTERT FLOMREGLEMENT FOR ØYEREN FOR EN
PRØVEPERIODE PÅ 5 ÅR
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune har ingen innvendinger mot at det prøves ut et justert flomreglement i 5
år med økt tapping når vannstanden overstiger kote 101,54 (HRV) i Øyeren. Det forutsettes
at det ikke er tenkt gjennomført forhåndstapping, da lav sommervannstand ikke er ønskelig.
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Teknikk- og naturutvalgets innstilling 290414:
Trøgstad kommune har ingen innvendinger mot at det prøves ut et justert flomreglement i 5
år med økt tapping når vannstanden overstiger kote 101,54 (HRV) i Øyeren. Det forutsettes
at det ikke er tenkt gjennomført forhåndstapping, da lav sommervannstand ikke er ønskelig.
Kommunestyrets behandling 130514:
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt ( 21 st.).
Kommunestyrets vedtak 130514:
Trøgstad kommune har ingen innvendinger mot at det prøves ut et justert flomreglement i 5
år med økt tapping når vannstanden overstiger kote 101,54 (HRV) i Øyeren. Det forutsettes
at det ikke er tenkt gjennomført forhåndstapping, da lav sommervannstand ikke er ønskelig.

31/14
BARNEPARK PÅ SKJØNHAUG
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune stiller en del av parkområdet foran Trøgstadheimen til disposisjon for
etablering av en permanent lekeplass for barn. Kommunen påtar seg ansvaret for daglig
og periodisk ettersyn og kontroll av området og lekeplassutstyret.
2. Trøgstad kommunes økonomiske bidrag til etableringen begrenses til grunnarbeider og
eventuelle omlegginger av kommunale overvannsledninger. Disse kostnadene dekkes av
kommunens disposisjonsfond.
3. Endelig utforming av plassen skal gjøres i samarbeid med Trøgstad kommune.
4. Lekeplassen må kunne flyttes hvis utbyggingsbehov eller lignende kommer i konflikt med
plasseringen.
Eldrerådets innstilling 280414:
Eldrerådet anbefaler at barneparken blir lagt til Skolejordet. Eldrerådet er betenkt over støy
fra barneparken av hensyn til Trøgstadheimens beboere samt nærhet til riksveien.
Eldrerådets innstilling er enstemmig.
Livsløpsutvalgets innstilling 290414:
1. Trøgstad kommune stiller en del av parkområdet foran Trøgstadheimen til disposisjon
for etablering av en permanent lekeplass for barn. Kommunen påtar seg ansvaret for
daglig og periodisk ettersyn og kontroll av området og lekeplassutstyret.
2. Trøgstad kommunes økonomiske bidrag til etableringen begrenses til grunnarbeider
og eventuelle omlegginger av kommunale overvannsledninger. Disse kostnadene
dekkes av kommunens disposisjonsfond.
3. Endelig utforming av plassen skal gjøres i samarbeid med Trøgstad kommune.
Lekeplassen må kunne flyttes hvis utbyggingsbehov eller lignende kommer i konflikt
med plasseringen.
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Teknikk- og naturutvalgets innstilling 290414:
1. Trøgstad kommune stiller en del av parkområdet foran Trøgstadheimen til disposisjon for
etablering av en permanent lekeplass for barn. Kommunen påtar seg ansvaret for daglig
og periodisk ettersyn og kontroll av området og lekeplassutstyret.
2. Trøgstad kommunes økonomiske bidrag til etableringen begrenses til grunnarbeider og
eventuelle omlegginger av kommunale overvannsledninger. Disse kostnadene dekkes av
kommunens disposisjonsfond.
3. Endelig utforming av plassen skal gjøres i samarbeid med Trøgstad kommune.
Lekeplassen må kunne flyttes hvis utbyggingsbehov eller lignende kommer i konflikt med
plasseringen.
Formannskapets innstilling 080514:
1. Trøgstad kommune stiller en del av parkområdet foran Trøgstadheimen til disposisjon for
etablering av en permanent lekeplass for barn. Kommunen påtar seg ansvaret for daglig
og periodisk ettersyn og kontroll av området og lekeplassutstyret.
2. Trøgstad kommunes økonomiske bidrag til etableringen begrenses til grunnarbeider og
eventuelle omlegginger av kommunale overvannsledninger. Disse kostnadene dekkes av
kommunens disposisjonsfond, oppad begrenset til kr 100.000.
3. Endelig utforming av plassen skal gjøres i samarbeid med Trøgstad kommune.
Lekeplassen må kunne flyttes hvis utbyggingsbehov eller lignende kommer i konflikt med
plasseringen.
Kommunestyrets behandling 130514:
Følgende hadde ordet:
Anne Marie Lintho (Ap)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Sveinung Sloreby (H)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 130514:
1. Trøgstad kommune stiller en del av parkområdet foran Trøgstadheimen til disposisjon for
etablering av en permanent lekeplass for barn. Kommunen påtar seg ansvaret for daglig
og periodisk ettersyn og kontroll av området og lekeplassutstyret.
2. Trøgstad kommunes økonomiske bidrag til etableringen begrenses til grunnarbeider og
eventuelle omlegginger av kommunale overvannsledninger. Disse kostnadene dekkes av
kommunens disposisjonsfond, oppad begrenset til kr 100.000.
3. Endelig utforming av plassen skal gjøres i samarbeid med Trøgstad kommune.
Lekeplassen må kunne flyttes hvis utbyggingsbehov eller lignende kommer i konflikt med
plasseringen.
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32/14
SKJØNHAUG SKOLE OG BÅSTAD BARNEHAGE - PROSSESSAVKLARING
Rådmannens innstilling:
1. Ny Båstad barnehage utlyses som en egen konkurranse og kravspesifikasjonen
legges fram for kommunestyret i juni 2014.
2. Ny barneskole på Skjønhaug forprosjekteres av Trøgstad kommune. Skisse på løsning
med kostnadsramme legges fram for kommunestyret i juni 2014.
3. Ny barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole i nærheten av
Trøgstadhallen/Trøgstad ungdomsskole.
Ungdomsrådets innstilling 280414:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling
Livsløpsutvalgets innstilling 290414:
1. Ny Båstad barnehage utlyses som en egen konkurranse og kravspesifikasjonen
legges fram for kommunestyret i juni 2014.
2. Ny barneskole på Skjønhaug forprosjekteres av Trøgstad kommune. Skisse på løsning
med kostnadsramme legges fram for kommunestyret i juni 2014.
3. Ny barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole i nærheten av
Trøgstadhallen/Trøgstad ungdomsskole.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 290414:
1. Ny Båstad barnehage utlyses som en egen konkurranse og kravspesifikasjonen
legges fram for kommunestyret i juni 2014.
2. Ny barneskole på Skjønhaug forprosjekteres av Trøgstad kommune. Skisse på løsning
med kostnadsramme legges fram for kommunestyret i juni 2014.
3. Ny barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole i nærheten av
Trøgstadhallen/Trøgstad ungdomsskole.
Formannskapets innstilling 080514:
1. Ny Båstad barnehage utlyses som en egen konkurranse og kravspesifikasjonen
legges fram for kommunestyret i juni 2014.
2. Ny barneskole på Skjønhaug forprosjekteres av Trøgstad kommune. Skisse på løsning
med kostnadsramme legges fram for kommunestyret i juni 2014.
3. Ny barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole i nærheten av
Trøgstadhallen/Trøgstad ungdomsskole.
Kommunestyrets behandling 130514:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Trude Svenneby (Sp)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Olav Bleie (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
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Hanne Therese Myhrer (Frp) fremmet følgende forslag til tillegg til Formannskapets
innstilling punkt 1: Kravspesifikasjonen åpner også for at private barnehageutbyggere også
skal kunne legge inn tilbud for både bygging og drift.
Kommunestyret stemte over Hanne Therese Myhrer (Frp) sitt forslag til tillegg i
Formannskapets innstilling punkt 1.
Forslaget falt mot 7 stemmer (3 Frp, 3 H, 1 Krf).
Kommunestyret tok så Formannskapets innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble
enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 130514:
1. Ny Båstad barnehage utlyses som en egen konkurranse og kravspesifikasjonen
legges fram for kommunestyret i juni 2014.
2. Ny barneskole på Skjønhaug forprosjekteres av Trøgstad kommune. Skisse på løsning
med kostnadsramme legges fram for kommunestyret i juni 2014.
3. Ny barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole i nærheten av
Trøgstadhallen/Trøgstad ungdomsskole.

33/14
REFERATSAKER
Det var ingen referatsaker.
34/14
HØRING - KONSEPTVALGUTREDNINGER (KVU) - NUKLEÆRE ANLEGGENE I
NORGE
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune understreker viktigheten av åpenhet og informasjon i spørsmålet
rundt plassering av lager for radioaktivt avfall og forutsetter at den endelige
lokaliseringen gjennomføres som demokratiske prosesser med utgangspunkt i planog bygningsloven.
2. Trøgstad kommune ønsker ikke at mellomlager for brukt reaktoravfall og annet
langlivet avfall skal etableres i Himdalen, pga risikoen ved transport langs rv 22.
Formannskapets innstilling 080514:
1. Trøgstad kommune understreker viktigheten av åpenhet og informasjon i spørsmålet
rundt plassering av lager for radioaktivt avfall og forutsetter at den endelige
lokaliseringen gjennomføres som demokratiske prosesser med utgangspunkt i planog bygningsloven.
2. Trøgstad kommune ønsker ikke at mellomlager for brukt reaktoravfall og annet
langlivet avfall skal etableres i Himdalen.
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Kommunestyrets behandling 130514:
Følgende hadde ordet:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 130514:
1. Trøgstad kommune understreker viktigheten av åpenhet og informasjon i spørsmålet
rundt plassering av lager for radioaktivt avfall og forutsetter at den endelige
lokaliseringen gjennomføres som demokratiske prosesser med utgangspunkt i planog bygningsloven.
2. Trøgstad kommune ønsker ikke at mellomlager for brukt reaktoravfall og annet
langlivet avfall skal etableres i Himdalen.

35/14
HØRING - ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE
ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune går i mot fylkesrådmannens anbefaling om at det ikke skal
benyttes økonomiske midler til å subsidiere kollektivtransport som går utover
fylkesgrensen.
2. Trøgstad kommune ber om at det utredes en videreføring av rute 476/875 mot Askim
og Mysen.
3. Det forutsettes at eventuell gjennomgang og evaluering av busstilbudet i Trøgstad
gjøres i tett samarbeid med Trøgstad kommune.
Formannskapets innstilling 080514:
1. Trøgstad kommune går i mot fylkesrådmannens anbefaling om at det ikke skal benyttes
økonomiske midler til å subsidiere kollektivtransport som går utover fylkesgrensen.
2. Det er positivt at fylkeskommunen behandler regionale og fylkeskryssende busstilbud i
Indre Østfold på en slik grundig måte. Vi vil understreke viktigheten av at
fylkeskommunen tar ansvar for busstilbudet for fylkets innbyggere, også det som krysser
fylkesgrensene. Vi vil her særlig understreke viktigheten av linje 9 mellom Indre Østfold
og Oslo.
3. Alle deler av kollektivtilbudet er viktig. I en prioritering er det imidlertid viktigere å
opprettholde et velfungerende tilbud fremfor å prøve ut nye ruter. Hvis omfanget av det
nye rutetilbudet må reduseres noe for å opprettholde pendlertilbudet på linje 9, mener vi
det er en riktig prioritering.
4. For å få på plass et permanent tilbud fra 2015 mellom Indre Østfold og Oslo, om mulig
også mot Värmland, bør tettere kontakt både med Ruter og andre trafikkselskap på
norsk og svensk side prioriteres.
5. Trøgstad kommune ber om at det utredes en videreføring av rute 476/875 mot Askim og
Mysen.
6. Det forutsettes at eventuell gjennomgang og evaluering av busstilbudet i Trøgstad gjøres
i tett samarbeid med Trøgstad kommune.
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7. Trøgstad kommune oppfordrer Østfold fylkeskommune til å utrede en fusjon med sikte
mål på og sammenslå Ruter og Østfold kollektiv transport.
Kommunestyrets behandling 130514:
Følgende hadde ordet:
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Petter Ole Kirkeby (Sp) fremmet følgende forslag til endring i Formannskapets innstilling
punkt 1: Trøgstad kommune går i mot fylkesrådmannens anbefaling om at det ikke skal
benyttes fylkeskommunale midler til å subsidiere kollektivtransport som går utover
fylkesgrensen. Trøgstad kommune vil motsette seg medfinansiering av linje 9 med

kommunale midler.

Hanne Therese Myrer (Frp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 8 i Formannskapets
innstilling:
Trøgstad kommune går i dialog med Ruter for å reversere det endrede stoppestedet for rute
476 fra 12. mai 2014.
Kommunestyret stemte først over forslaget fra Petter Ole Kirkeby (Sp) til endring i
Formannskapets innstilling punkt 1.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyret stemte så over forslaget til fra Hanne Therese Myhrer (Frp) om nytt punkt 8
i Formannskapets innstilling.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyret tok innstillingen med vedtatte endringer opp til avstemming. Innstillingen
ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 130514:
1. Trøgstad kommune går i mot fylkesrådmannens anbefaling om at det ikke skal benyttes
fylkeskommunale økonomiske midler til å subsidiere kollektivtransport som går utover
fylkesgrensen. Trøgstad kommune vil motsette seg medfinansiering av linje 9 med
kommunale midler.
2. Det er positivt at fylkeskommunen behandler regionale og fylkeskryssende busstilbud i
Indre Østfold på en slik grundig måte. Vi vil understreke viktigheten av at
fylkeskommunen tar ansvar for busstilbudet for fylkets innbyggere, også det som krysser
fylkesgrensene. Vi vil her særlig understreke viktigheten av linje 9 mellom Indre Østfold
og Oslo.
3. Alle deler av kollektivtilbudet er viktig. I en prioritering er det imidlertid viktigere å
opprettholde et velfungerende tilbud fremfor å prøve ut nye ruter. Hvis omfanget av det
nye rutetilbudet må reduseres noe for å opprettholde pendlertilbudet på linje 9, mener vi
det er en riktig prioritering.
4. For å få på plass et permanent tilbud fra 2015 mellom Indre Østfold og Oslo, om mulig
også mot Värmland, bør tettere kontakt både med Ruter og andre trafikkselskap på
norsk og svensk side prioriteres.
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5. Trøgstad kommune ber om at det utredes en videreføring av rute 476/875 mot Askim og
Mysen.
6. Det forutsettes at eventuell gjennomgang og evaluering av busstilbudet i Trøgstad gjøres
i tett samarbeid med Trøgstad kommune.
7. Trøgstad kommune oppfordrer Østfold fylkeskommune til å utrede en fusjon med sikte
mål på og sammenslå Ruter og Østfold kollektiv transport.
8. Trøgstad kommune går i dialog med Ruter for å reversere det endrede stoppestedet for
rute 476 fra 12. mai 2014.
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