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§ 259

Informationsärenden
- Rapport: Mänskliga Rättighetsdagarna. Susmme Wismen (l 0111 ), Anders
Gustafsson (9-11111 ), Elisabeth Kangas (l 0-11/11 ), Rune Hultkvist (9-11111 ).
- Rapp01i: Allmänhetens frågestund i Norrahammar, 2017-11-16. Susanne Wismen
och RolfWennerhag deltog.
-Revisioner länsstyrelsen, 2017-11-21, 2017-11-22. Susanne W ismen och Rolf
Wennerhag deltog vid båda tillfällena.
- Miljöfika. Inget deltagande från nämnden.
- Rappoti: Tekniskt utskott 2017-12-06 . Susanne W ismen, Beti-Åke Näslund,
Rolf Wetmerhag deltog.
- Kommunbesök länsstyrelsen; friluftsliv grön infrastruktur 2017-12-07. Susanne
Wismen deltog från nämnden.
- Beredningstider miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018.
-Digital anslagstavla får protokoll och kungörelser 2018.
- Julbordskontroller 20 17; l O "titta-på-kontroller" har gj01is under december med
fokus på fårberedelser och lagring. l kontroll med avvikelse som nu är åtgärdad.
- Rappoti: Susanne Wismen har fattat ett ordfårandebeslut angående;
Yttrande till kommunstyrelsen över Skanska Industrial Solutions AB samrådsunderlag infår förnyad ansökan om bergtäkt på fastigheten Källarp 2: l. (DMI 17-451)
Nämnden hade inget att tillfåra efter genomgång av handlingarna.
-Rapport: Susanne Wismen har fattat ett ordfårandebeslut angående;
Yttrande till kommunstyrelsen över NCC Industry AB samrådsunderlag rev.
2017-11-06 infår fårnyad ansökan om bergtäkt V. Ubbarp l :3, l :4, l :5.(DMI 17-390)
Nämnden hade inget att tillfåra efter genomgång av handlingarna.

Kommande aktiviteter
- Friluftsam bassadörerna, 20 l 7-12-18
- Miljödiplomering, 2017-12-19
- Luftvårdsfårbundet, 2017-12-20
-Utbildning i mänskliga rättigheter, 2018-01-25 (grund) 2018-02-15 (påbyggnad)
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§ 260

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan
för Gränna 8:4 m.fl. i Gränna, Jönköpings kommun
Mhn 2017:3832, Stbn 2016:47
Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden har översänt fårslag för ny infatisväg och bostäder
på del av Gränna 8:4 m.fl . får yttrande senast den 21 december.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ny infartsväg och
bostäder i södra Gränna. Vägen, med riktning mot verksamhetsområdet i
södra Gränna och hamnen, behövs för att avlasta Gränna centrum från tung
trafik. Tanken är att bebyggelsen ska vara blandad med både en- och flerfamiljhus.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-24
Samrådshandlingar 2017-10-09, Detaljplan för del av Gränna 8:4 m.fl.
Gränna, Jönköpings kommun, planbeskrivning, plankatia och bilagor.
Förvaltningens fOrslag till miljöoch' hälsoskyddsnämnden
.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har följande synpunkter på förslag
till detaljplan får Gränna 8:4 m.fl i Gränna, Jönköpings kommun:

En planbestämmelse för skydd mot störning införs med angiven höjd
på bullerskärmar avseende skydd för befintliga bostäder.
Ett markområde avsett för bullerskärmar bestäms inom vägområdet får
nya infattsvägar där så erfordras.
Innan vägen anläggs bör det regleras att bullerskärmar uppfårs avsett
för skydd av befintliga bostäder.
Bullerskärmens utformning bör ytterligare utredas utanfår hus
Söderbygränd 2.
För befintliga bostäder norr om Söderbygränd där ekvivalent ljudnivå
55 dBA överskrids salenas utredning vilka bullerskyddsåtgärder som
bedöms vara nödvändig för att riktvärdena ska nås vid fasad och
uteplats.
Befintlig bostad, Jönköpingsvägen 82 i södra planområdet där
ekvivalent ljudnivå 55 dBA översiaids bör skyddas med en vägnära
bullerskärm utefter nya infartsvägen mot Gränna hamn.
Föreslagen bullerskärm för befintliga bostäder inom fastigheten
Katiografen är viktig på grund av att nya infatisvägen medfår en
kraftig ölcning av ljudnivån från nytillkommen trafik.
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Dikena som avses omhändetia dagvattnet bör vara vegetationsbeklädda för att optimera fastläggningen av partiklar och nedbrytningen av oljeprodukter.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-14
Yrkande
Ordforande Susanne Wismen (Iill) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anders Gustafsson (S) för S-gruppen och MP-gruppen yrkar bifall.
Marcus Aronsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag som lyder:
"Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker upprättat fårslag till ny detaljplan för
ny infatisväg och bostäder på del av Gränna 8:4 m.fl.
De i år genomförda fårändringarna avseende parkering på Brahegatan under
sommarmånaderna bör fortsätta under nästa år och därefter utvärderas, då de i år
förefaller ha löst en stor del av framkomlighetsproblemen på Brahegatan. Om det
finns intresse av att bygga nya bostäder i Gränna bör placering och utformning av
dessa ske i samförstånd med Grännas bofasta befolkning så att Grännas fantastiska
och unika kulturvärden inte förstörs. Jordbruksmark ska ej exploateras."
Ordfårande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordfårande Susanne Wismen (Iill) ställer proposition på sitt eget forslag resp.
Marcus Aronssons (SD) fårslag och finner det forstnämnda fårslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordfårandens förslag.
Nej-röst för bifall till Marcus Aronssons (SD) förslag.
Upprop fårrättas och röster avges enligt följande:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har med lO ja-röster mot l nej-röst bifallit
ordfårande Susanne Wismens förslag.
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Ledamöter

Ja

Sven-Enar Johansson (M)
Carl-GustafDybeck (M)
Jan Birgersson (M)
Albert Söderling (L)

x
x
x
x

Elisabeth Kangas (S)
Elisabeth Fransson-Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Roger Andersson (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen (KD)

x
x
x
x
x
x

Summa

lO

Nej

Avstår

x

l

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar följande synpunkter till
stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för Gränna 8:4 m.fl. i
Gränna, lönköpings kommun:
En planbestämmelse för skydd mot störning införs med angiven höjd
på bullerskärmar avseende skydd för befintliga bostäder.
Ett markområde avsett för bullerskärmar bestäms inom vägområdet för
nya infartsvägar där så erfordras.
Innan vägen anläggs bör det regleras att bullerskärmar uppfårs avsett
för skydd av befintliga bostäder.
Bullerskärmens utformning bör ytterligare utredas utanfår hus
Söderbygränd 2.
För befintliga bostäder norr om Söderbygränd där ekvivalent ljudnivå
55 dBA överskrids saknas utredning vilka bullerskyddsåtgärder som
bedöms vara nödvändig för att riktvärdena ska nås vid fasad och
uteplats.
Befintlig bostad, lönköpingsvägen 82 i södra planområdet där
ekvivalent ljudnivå 55 dBA överskrids bör skyddas med en vägnära
bullerskärm utefter nya infartsvägen mot Gränna hamn.
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Föreslagen bullerskärm for befintliga bostäder inom fastigheten
Kattagrafen är viktig på grund av att nya infatisvägen medfor en
kraftig ökning av ljudnivån från nytillkommen trafik.
Dikena som avses omhänderta dagvattnet bör vara vegetationsbeklädda för att optimera fastläggningen av patiiklar och nedbrytningen av oljeprodukter.
Reservation
Marcus Aronsson (SD) reserverar sig mot beslutet till formån för sitt eget förslag.

Beslutet expedieras till
stadsbyggnadsnämnden
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§ 261

Föreläggande om att utreda buller från hundrastgårdar
inom fastigheten Ödestugu-Falla 1:4 i Jönköpings kommun
Mhn 2016:1422

och
inkommit med klagomål gällande störande
u.:n<:.u1uu1 inom fastigheten Ödestugu-Falla
1:4. De klagande störs av hundskall främst dag och kvällstid.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfort inspektioner och indikerande
bullermätningar inomhus och utomhus. De visar på att bullerstörningarna från
hundrastgårdarna inte är av ringa karaktär vilket gör att bullret kan anses utgöra
olägenhet får människors hälsa. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer
därfår att
behöver genomfåra ytterligare utredningar.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28 med fårslag
till beslut (bilaga).
och hälsoskyddsnämnden
föreläggs vid vite av l O 000 kronor
för vardera punkt som inte uppfylls,

l.
ska utföra en utredning som ska visa vilka ljudnivåer
från hundskall från
Ödestu
Ila 1:4 som fastighetsägare till
utsätts för. Ljudnivån ska
mätas när samtliga hundar på fastigheten Ödestugu-Falla l :4 skäller.
Utredningen ska även omfatta hur ofta hundarna skäller per dygn. • • • •l ska anlita en akustildmnsult får att genomfåra utredningen som
ska utgå från gällande mätmetoder enligt svensk standard och ska ställas i
relation till Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller
inomhus (FoHMFS 2014:13). Mätning inomhus ska ske enligt SP Rappatt:
2015:02. Mätning utomhus avser klagandes uteplatser. Utredningens
resultat ska redovisas skriftligen till miljö- och hälsoskyddskontoret senast
15 veckor efter delgivning av detta beslut.
l visar att riktvärden, som anges i punkt l,
överskrids
upprätta en skriftlig och tidsatt åtgärdsplan
med förslag på hur bullret ska sänkas till under riktvärdena. Åtgärdsplanen
ska inkomma samtidigt med utredning enligt punkt l till miljö- och
hälsoskyddskontoret senast 15 veckor efter delgivning av detta beslut.
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-14
Yrkande
Ordforande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Anders Gustafsson (S) tillstyrker förslaget
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker forslaget

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Mil· ö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
föreläggs vid vite av l O00
som inte uppfylls,

punkt

I.
ska utföra en utredning som ska visa vilka ljudnivåer
från hundskall från fasti
Ödestugu-Falla 1:4 som fastighetsägare till
utsätts för. Ljudnivån ska
mätas när
-Falla l :4 skäller.
Utredningen ska även omfatta hur ofta hundarna skäller per dygn.ska anlita en akustildconsult för att genomfora utredningen som
ska utgå från gällande mätmetoder enligt svensk standard och ska ställas i
relation till Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller
inomhus (FoHMFS 2014:13). Mätning inomhus ska ske enligt SP Rappott:
2015:02. Mätning utomhus avser klagandes uteplatser. Utredningens
resultat ska redovisas skriftligen till miljö- och hälsoskyddskontoret senast
15 veckor efter delgivning av detta beslut.
2. Om utredningen enligt punkt l visar att riktvärden, som anges i punkt l,
överskrids sk~ upprätta en skriftlig och tidsatt åtgärdsplan
med förslag på hur bullret ska sänkas till under riktvärdena. Åtgärdsplanen
ska inkomma samtidigt med utredning enligt punkt l till miljö- och
hälsoskyddskontoret senast 15 veckor efter delgivning av detta beslut.
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§ 262

Yttrande tilllänsstyrelsen och kommunstyrelsen över bemötandet av
inkomna remissyttranden avseende ansökan om bearbetnings
koncessionen gällande Turba mosse inom fastigheterna Åkerbydal
1:1 m.fl.
Mhn 2017: 4331, 2017: 4352
Sammanfattning
Aneby Torv AB ansöker om bearbetningskoncession för utvinning av torv
på Turba mosse. Bolaget har sammanställt och bemött inkomna remissyttranden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges möjlighet att ge synpunkter
på bolagets bemötande av tidigare framförda synpunkter avseende ansökan.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-30
Skrivelse från Geopro, daterad 2017-11-20
Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden, daterad 2017-09-14

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Vidhålla synpunkter i tidigare beslut daterat 2017-09-14.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-14

Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anders Gustafsson (S) tillstyrker förslaget
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker fårslaget

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att tillfåra utan beslutar att
vidhålla de synpunkter som framfårdes i beslutet daterat 2017-09-14.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen i lönköpings län
Kommunstyrelsen
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§ 263

Kontrollplan 2018-2020
Mhn 2017:4414
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en kontrollplan for livsmedelsenheten för perioden 2018-2020.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-29
Livsmedelsenhetens kontrollplan 2018-2020
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Livsmedelsenhetens kontrollplan 2018-2020 godkänns.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-14

Yrkande
Ordforande Susanne Wismen (Iill) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anders Gustafsson (S) tillstyrker förslaget.
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-

Justerandes signatur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna livsmedelsenhetens
kontrollplan 2018-2020.
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§ 264

Arkivbildningsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Mhn 2017:4405

Sammanfattning
Nuvarande arkivbildningsplan antogs av miljönämnden år 2000. Miljö- och
hälsoskyddskontoret har upprättat fårslag till en ny arkivbildningsplan.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-12-04
Förslag till arkivbildningsplan
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

Arkivbildningsplan får miljö- och hälsoskyddsnämnden antas.

-

Administrativa chefen utses som arkivansvarig på miljö- och
hälsoskyddskontoret

-

Administrativa chefen får i uppdrag att vid behov uppdatera arkivbildningsplanen.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-14

Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens fårslag.
Anders Gustafsson (S) tillstyrker förslaget.
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker fårslaget

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att,
-

Arkivbildningsplan får miljö- och hälsoskyddsnämnden antas.

-

Administr·ativa chefen utses som arkivansvarig på miljö- och
hälsoskyddskontoret

-

Adminish·ativa chefen får i uppdrag att vid behov uppdatera arkivbildningsplanen.

Beslutet expedieras till

stadsarkivet
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§ 265

Verksamhetsplan for miljö- och hälsoskyddskontoret 2018
Mhn 2017:4525

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en verksamhetsplan
får2018.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänstesia'ivelse daterad 2017-12-11,
Bilaga, Verksamhetsplan 2018
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

Verksamhetsplan 2018 godkänns med tillägget under rubrikenAgenda 21samordning
"Agenda 21 ska utöver de aktiviteter som finns upptagna i verksamhetsplanen också arbeta aktivt under 2018 med två aktiviteter, en på våren och
en på hösten av "nystarten" med muddring i Barnarpasjön. Aktiviteterna
ska vara synliga får fler än de som är direkt berörda. Aktiviteten kan utfåras tillsammans med kommundelsrådet i Barnarp, skolan, kyrkan eller
andra lokala föreningar".

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-14

Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens fårslag med
tillägget under rubriken Agenda 21-samordning i Verksamhetsplan 2018.
Anders Gustafsson (S) tillstyrker förslaget.
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker fårslaget

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsplan
2018 med tillägget under rubriken Agenda 21-samordning
"Agenda 21 ska utöver de aktiviteter som finns upptagna i verksamhetsplanen också arbeta aktivt under 2018 med två aktiviteter, en på våren och
en på hösten av "nystarten" med muddring i Barnarpasjön. Aktiviteterna
ska vara synliga får fler än de som är direkt berörda. Aktiviteten kan utfåras tillsammans med kommundelsrådet i Barnarp, skolan, kyrkan eller
andra lokala föreningar".
Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

S~ANTRÄDESPROTOKOLL

2017-12-14

§ 266

Månadsrapport per november 2017
Mhn 2017:694
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrappmt per november 2017.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-05
Månadsrappott per november 2017, bilaga

Förvaltningens fOrslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Månadsrapport per november 2017 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-14

Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anders Gustafsson (S) tillstyrker förslaget.
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrappott per november
2017 och lägger denna till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-12-14

§ 267

Friluftsambassadör, val av ersättare
Sammanfattning
Som ett led i att uppfylla lönköpings kommuns program får friluftsfrågor
har kommunen tillsatt ett friluftsråd. För att rådet ska ha möjlighet att komma
till handling i frågor som berör friluftslivet finns en politisk ambassadörgrupp.
Då en tidigare utsedd ersättare begärt och fått entledigande från miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska val av ny ersättare göras.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-14
-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att utse Monica Margeta (M)
till ny ersättare. Susanne Wismen (KD) är ordinarie.

Beslutet expedieras till
Lisa Bergström, KFF, Kvalitet och utveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN

S~NTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

§ 268

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en fötieckning över handlingar
inkomna får kännedom 2017-10-26- 2017-11-27.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs tiii handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs tiii handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

§ 269

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en fölteckning över handlingar
inkomna for kännedom 2017-10-26- 2017-11-27.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN

S~NTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

§ 270

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fölteckningar över
delegationsbeslut
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 455-503
Avloppsärenden-DAL §§ 134-144
Livsmedelsärenden- DLI §§ 323-371
Miljöskyddsärenden- DMI §§ 360-406

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

§ 271

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fårteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2017-10-26-2017-11-27.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN

S~NTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

§ 272

Avslutning
Nämndens ordförande Susanne Wismen (KD) framförde till miljö- och hälsoskyddsnämnden ett varmt tack för ett gott arbete och önskade en God Jul och ett
Gott Nytt År. Anders Gustafsson (S) talade för nämnden och tackade ordfåranden
får en god arbetsinsats och önskade henne en god och skön jul- och nyårshelg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

