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- o - 

Ny kod till portarna 13 februari 
Måndagen den 13 februari byts koden till våra 
entréer. Som tidigare gäller den mellan kl. 06 
och 22.  

Den nya portkoden hittar du på sista sidan. 
Eftersom det förekommit stölder och olovlig 
närvaro i föreningens utrymmen vill styrelsen 
påminna om följande enkla åtgärder för att 
öka säkerheten inom vårt område. 
− Lämna aldrig ut koden till andra än dem 

du känner.  
− Kontrollera att alla portar och dörrar går i 

lås efter in- eller utpassering.  
− Du bör inte släppa in någon okänd person 

i fastigheterna. 

Motioner till årsstämman 
senast den 29 februari  

Årets föreningsstämma planeras äga rum 
tisdagen den 24 april. Styrelsen påminner om 
medlemmarnas rätt att senast den sista febru-

ari anmäla ärende till ordinarie förenings-
stämma.  
Din anmälan, som ska vara skriftlig, kan 
− lämnas i föreningens postlåda, Rålambs-

vägen 10 B, entréplanet, eller 
− sändas med mejl till brf@taffelberget.se.  

- o - 

Engagera dig i föreningsarbetet! 
Du som aktivt vill delta i föreningens arbete, 
kanske som ledamot i styrelsen, kan anmäla 
ditt intresse till valberedningen, 

Mats Dellgren, Arne Karlsson (båda 12A) 
eller Birgitta Kulling Nyqvist (12 B). 

- o - 

Föreningens ekonomi god 
Årsavgiften sänks 3 procent 

Styrelsen har lagt fast budgeten för 2012. Fö-
reningens ekonomi är god och styrelsen har 
därför beslutat att sänka avgifterna med tre 
procent från april 2012.  
Mer om föreningens ekonomi presenteras i 
den kommande årsredovisningen. 

Brev till föreningen 
Brev till föreningen ska skickas till 

HSB Brf Taffelberget  
HSB Stockholm Förvaltare  
112 84 STOCKHOLM 

HSB Stockholm svarar för den kamerala för-
valtningen. Här ingår bl.a. frågor om årsavgif-
ter och hyror, fakturahantering, bokföring, 
panthantering, uttag av inre fond liksom regi-
strering av lägenhetsöverlåtelser och avtal för 
källarförråd och garageplatser. 

Brev till styrelsen i andra frågor kan även 
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− lämnas i föreningens postlåda, Rålambs-
vägen 10 B, entréplanet, eller 

− sändas med mejl till brf@taffelberget.se. 

Beställning av ny spiskåpa 
Anmäl senast den 13 februari 

Medlem som vill byta spiskåpa kan nu få 
hjälp till ett förmånligt pris. Kåporna finns i 
vitt och rostfritt. De kan monteras under ett 
vanligt överskåp och kräver endast utrymme 
genom skåpet för ett evakueringsrör.  
Den som vill byta spiskåpa ska anmäla sitt 
önskemål till HSB ServiceCenter senast den 
13 februari, via  
− e-post servicecenter@stockholm.hsb.se, 

eller 
− telefon 785 35 00 (vardagar 08.00-16:30) 
Uppge  
− Brf Taffelberget och ditt lägenhetsnr, 
− namn, adress och telefonnummer, 
− om spiskåpan önskas i vitt eller rostfritt. 

Beställningar samordnas av föreningens för-
valtare men leverans och montering sker av 
firma Peter Sotare på uppdrag av beställaren. 

- o - 

Cyklar utan ägare 
Det finns många övergivna cyklar inom före-
ningen. För att ge plats måste sådana glömda 
cyklar rensas ut med jämna mellanrum. Detta 
kommer nu att göras till våren.  
Alla boende uppmanas då att märka sina cyk-
lar senast ett visst datum. Efter det kommer 
omärkta cyklar att tas om hand under tre må-
nader. Därefter säljs eller slängs cyklarna.  
Information om hur och senast när märkning 
ska ske kommer att delas ut i brevlådorna i 
god tid.  

- o - 

Visning av verkstaden i 10 B 
Öppet hus lördagen 11 februari kl 9-14 

I föreningens verkstadslokal kan du laga sa-
ker, måla och snickra med barnen. Det finns 
arbetsbänkar, verktyg och material att fritt 
använda i lokalen.  

– Kom och kolla på vad föreningens verk-
stadslokal erbjuder och diskutera vad just du 
skulle vilja att utrustningen framöver skulle 
kunna kompletteras med, säger Håkan Ny-
berg, verkstadslokalansvarig i Taffelberget. 
Alla boende önskas varmt välkomna! 

- o - 

Nya regler för tilldelning av  
garageplats 
Sedan länge är efterfrågan på garageplatser 
större än tillgången. I somras stod sju boende 
som saknade plats på kölistan. Fem boende 
ville byta plats. Tio personer utan anknytning 
till föreningen önskade en plats och två lokal-
hyrsgäster önskade ytterligare platser. 
Styrelsen har därför fastställt följande princi-
per för uthyrning av garageplatser. 
Om boende utan garageplats önskar en plats 
måste i första hand externa hyresgäster maka 
på sig, i andra hand boende som har två plat-
ser. 
Det finns nu två kölistor: 

− i första hand hyrs plats ut till boende i 
föreningen som saknar plats eller vill byta 
plats. Kötid avgör platstilldelning. Boende 
som vill byta plats ska anmäla vilka plat-
ser som hellre önskas och acceptera en er-
bjuden ny plats. Den som tackar nej till en 
erbjuden plats placeras sist i kön. 
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− i andra hand sker uthyrning till övriga 
köande (lokalhyresgäster och boende som 
önskar en extra plats) eller till externa kö-
ande. Kötid avgör platstilldelning. Den 
som tackar nej till en erbjuden plats place-
ras sist i kön. 

En parkeringsplats ska användas av den som 
hyr garageplatsen. Platsen får inte lånas ut 
(upplåtas i andra hand) till någon utomstående 
utan styrelsens tillstånd. Kölistorna admini-
streras av HSB Stockholm.  

- o - 

Extra kodbricka till garage, grov- 
soprum och tidningsinsamlingen? 
Regler för tilldelning 

Alla boende har rätt till en låsbricka för till-
träde till grovsoprummet och tidningsinsam-
lingen i 12:ans valv. För den som hyr garage-
plats går låsbrickan även till övre eller undre 
garageplanet. 
Varje hushåll får disponera högst två brickor. 
Om du tappat bort en kodbricka ska det ome-
delbart anmälas till fastighetsskötaren. 
Behöver du en ny eller en extra bricka kan-
beställning ske via HSB ServiceCenter. 
Ange namn, adress, lägenhetsnummer (det 
nummer som står på din ytterdörr), ev. gara-
geplats och önskad kod.  
Leveranstid är normalt 1-2 veckor. Kostnaden 
för en extrabricka är 100 kronor som betalas 
när brickan hämtas hos fastighetsskötaren på 
föreningens expedition.  

- o - 
Vattenskador 
I föreningen inträffar med jämna mellanrum 
vattenskador. Orsaken kan vara bristfälliga 
tätskikt i badrum eller dåliga anslutningar till 
disk- och tvättmaskin. Skadorna innebär onö-
diga kostnader för både föreningen och den 

enskilde. Styrelsen vill därför påminna om att 
det är bostadsrättshavarens ansvar att minime-
ra riskerna för vattenskador. 
 

En skada under förra året av mer ovanligt slag 
berodde på ett läckande kondenskärl i ett kyl-
skåp, ett skåp från 1989. Troligen hade kärlet 
torkat och spruckit. Många kyl- eller frysskåp 
av samma ålder inom föreningen kan därför 
ha liknande problem. 
 

Ett enkelt och billigt sätt att snabbt upptäcka 
och förhindra nya vattenskador är de under-
lägg av hårdplast som kan köpas i vitvaruaffä-
rer. De finns i olika bredder och kan läggas 
under inbyggda disk- och tvättmaskiner lik-
som under kyl- och frysskåp.  

- o - 

Riktlinjer, ombyggnad och reno-
vering 
Som bostadsrättshavare är du skyldig att vår-
da och underhålla din lägenhet. Om du är 
händig kan du göra mycket själv. Reglerna 
om ROT-avdrag gör det dock möjligt att anli-
ta hantverkare för ombyggnadsarbeten.  
Styrelsen är positiv till renovering och om-
byggnad av bostadsrättslägenheter, men det 
finns förbehåll. Förändringarna får inte på-
verka övriga boendes miljö negativt, t.ex. vad 
avser ventilation och ljudisolering. Inte heller 
får de påverka fastighetens säkerhet.  

 Stadgarna om underhållsskyldigheten 
Föreningens stadgar beskriver relativt utför-
ligt gränsdragningen mellan bostadsrättshava-
rens och föreningens ansvar. Åtgärder som 
endast berör bostadsrättens inre åligger bo-
stadsrättshavaren att genomföra på egen be-
kostnad. Andra åtgärder som berör flera bo-
städer eller gemensamma delar av fastigheten 
ansvarar föreningen för. Föreningen har ex-
empelvis ansvar för yttre underhåll, gemen-
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samma utrymmen och markytor i anslutning 
till husen, men också för vattenledningar, av-
lopp, el och värme som betjänar flera lägenhe-
ter. 

 Ombyggnad eller renovering av din lä-
genhet 

Om du har frågor rörande ombyggnationer 
och fastighetens tekniska system ska du kon-
takta styrelsen. Det är bättre med en fråga för 
mycket än en för litet.  

 Styrelsens tillstånd krävs 
Eftersom föreningen har ansvar för fastighe-
tens skick krävs styrelsens tillstånd för större 
förändringar.  
− Ingrepp i en bärande konstruktion eller 

bärande vägg.  
− Ändringar i befintliga ledningar för av-

lopp, värme eller vatten. Med detta avses 
bl.a. installation eller förflyttning av våtut-
rymme, kök eller toalett eller elledningar 
fram till gruppcentralen. 

− Annan betydande förändring om lägenhe-
tens karaktärsdrag förändras.  

 Ombyggnader och renoveringar som 
påverkar byggnaden 

− Bostadsrättshavare som planerar att reno-
vera eller bygga om sin lägenhet ska in-
formera sig om föreningens stadgar samt 
de lagar och andra regler som gäller. Se 
bl.a. Taffelbergaren A-Ö. 

− Om tillstånd krävs ska en ansökan lämnas 
till styrelsen för godkännande i god tid in-
nan arbetena påbörjas. Innan tillstånd 
lämnats får arbetet inte påbörjas. 

− Beskriv i ansökan hur ombyggnaden eller 
renoveringen ska utföras. Bifoga skiss el-
ler ritning där det tydligt framgår vilka 
förändringar som planeras, t.ex. el- och 
rördragningar och bilning i golv.  

− Entreprenörer som anlitas för ombyggna-
den ska i förekommande fall ha behörig-
het för våtrums-, el- eller VVS-arbeten. 

− Det finns åtgärder som förutsätter bygg-
lov. Det är styrelsen som söker bygglov 
på bostadsrättshavarens uppmaning. 
Eventuella kostnader för bygglovet beta-
las av bostadsrättshavaren.  

− Om en felaktig eller otillåten åtgärd i bo-
staden skadar fastigheten eller medför 
störningar ska bostadsrättshavaren stå för 
kostnaderna. 

 Byggavfall 
Du ansvarar för att byggavfall forslas bort 
omgående. Råd om tillfällig placering av 
byggavfall kan ges av föreningens fastighets-
skötare. Avfall från renoveringar, i t.ex. så 
kallade Big Bags, får inte placeras mer än ett 
par dagar på föreningens gårdar. Dels finns 
skaderisker med detta, dels är det inte förskö-
nande för området. Byggavfall, t.ex. gamla 
skåp, väggar och dörrar, får inte läggas i 
grovsoprummet.  

 Övrigt 
Tänk på att störande arbeten ska utföras dag-
tid och informera gärna dina grannar om tid-
planen för när ombyggnadsarbetena kommer 
att ske. Undvik tidiga morgnar och sena kväl-
lar. 

VVS- och elinstallationer  
Alla VVS- och elarbeten måste utföras på ett 
fackmannamässigt sätt. Intyg att en godkänd 
installatör har utfört sådana arbeten ska kunna 
uppvisas.  

Badrum 
Föreningen har drabbats av vattenskador 
p.g.a. icke professionellt utförda badrumsre-
noveringar. Sådana skador påverkar förening-
ens kostnader, t.ex. försäkringspremier och 
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självrisker. Skadorna innebär också stora olä-
genheter för de kringboende som drabbats av 
följdskador, t.ex. rinnande vatten från grannen 
ovanför. Styrelsen vill med anledning av detta 
starkt betona att boende endast ska anlita be-
hörig våtrumstekniker, dvs. en entreprenör 
som utför ombyggnaden på sådant sätt att 
gällande normer - GVK eller BKR - tillgodo-
ses - se bl.a. Boverkets Vattenskadecentrum,   
www.vattenskadecentrum.se.  
Styrelsens rekommendation är att våtrumsar-
beten bör utföras av en GVK-auktoriserad 
hantverkare (se www.gvk.se). Utförs åtgärder 
felaktigt kan det innebära du kan få krav på 
skadestånd och som kanske inte heller täcks 
av din försäkring. Vid ombyggnad av badrum 
kräver föreningen att bostadrättshavaren innan 
arbeten sätts igång kan visa att det är en auk-
toriserad entreprenör som utför arbetet. 

 Diskmaskin, tvättmaskin och torktumla-
re 

Diskmaskin får installeras under förutsättning 
att de följer de krav som finns för VVS-
installationer. Maskinen ska stå på en s.k. 
spillplåt (se sidan 3), om den är inbyggd i ett 
köksskåp. Maskinens avstängningskran för 
vattnet bör vara stängd då diskning inte sker. 
Överhuvudtaget är det inte lämpligt att gå 
hemifrån när en diskmaskin eller tvättmaskin 
används. 
Även en installation av tvättmaskin och tork-
tumlare i lägenheten ska göras på ett fack-
mannamässigt sätt. 

 Vatten och avlopp 
Avstängningskranar för vatten finns som 
standard i varje lägenhet. Dessa s.k. ballofix-
kranar sitter i badrummen. Kranarna måste 
underhållas för att inte kalka igen genom att 
man vrider dem några gånger om året. Om de 
inte kan vridas ska du kontakta fastighetsskö-

taren, som ibland kan åtgärda felet. I annat 
fall måste kranarna bytas ut.  

 Ventilation och värme 
För hela fastigheten finns ett centralt ventila-
tionssystem. Ventilöppningar för frånluft 
finns på flera platser i lägenheterna bland an-
nat i badrum och kök. Under vissa fönster 
finns luftintag. För att ett centralt ventilations-
system ska fungera krävs att frånluftsventiler-
na är öppna. Inga motordrivna fläktar får an-
slutas till systemet, t.ex. köksfläktar eller fläk-
tar i badrummen.  
Ventilationssystemet kontrolleras periodvis, 
bl.a. genom obligatoriska ventilationskontroll, 
s.k. OVK-besiktning, var tredje år. Systemets 
filter byts regelbundet. Om du inte är nöjd 
med ventilationen ska du anmäla detta till 
HSB Servicecenter. 

 Spiskåpor 
Spiskåpor (köksfläktar) ska ha ett spjäll som 
kan öppnas när du lagar mat. Kåpan ska ha ett 
mekaniskt och tidsstyrt spjäll, som inte får 
stängas helt när den inte används. Orsaken till 
detta är att fastighetens naturliga luftflöden 
inte ska störas.  
Styrelsen har vid senaste OVK-besiktningen 
konstaterat att många har satt upp nya spiskå-
por med inbyggda fläktar. Dessa stör husens 
fläktsystem om de kopplas till ventilationssy-
stemet och måste på bostadsrättshavarens 
bekostnad bytas ut mot kåpor av godkända 
modeller.  

 Värme 
Huset värms med fjärrvärme. Om du har pro-
blem t.ex. med för låg eller för hög tempera-
tur på elementen i lägenheten, gör du en fel-
anmälan till HSB Servicecenter. Värmesy-
stemet är en del av fastigheten. Rör och vär-
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meelement får därför inte tas bort eller flyttas 
utan styrelsens medgivande.  

- o - 

Riktlinjer, avfallshantering 
Men alla måste bidra 

För att uppnå största möjliga miljöanpassning 
och för att hålla kostnaderna nere finns i före-
ningen flera system för hantering av sopor. 
Som boende kan du bidra genom att följa de 
regler som ges i denna information och som 
finns anslagna i utrymmena för grovsopor och 
pappersåtervinning. 

 Hushållssopor 
Föreningen har en anläggning som suger hus-
hållssopor från sopnedkasten till en särskild 
container (kl. 8, 12, 18 och 21).  

Sopnedkasten är endast avsedda för hushålls-
sopor i hopknutna påsar. Lösa föremål får 
aldrig kastas, inte heller skrymmande föremål 
eftersom stopp då kan uppstå. Bag-in-box, 
hopvikta pizzakartonger, torkade växter eller 
julgranar (!) får därför inte kastas i sopned-
kastet utan ska hoppressade slängas i contai-
nern i grovsopsrummet eller lämnas på åter-
vinningsstation. 
Miljöfarligt avfall, elartiklar, lampor, batterier 
eller andra föremål som ska omhändertas sär-
skilt, får aldrig läggas i sopnedkasten. 

 Returpapper 
Tidningar läggs i returpappersrummet med 
ingång från valvet vid Rålambsvägen 12. För 
tillträde krävs kodbricka (utan kod). 
I avfallet får inga plastmaterial ingå, t.ex. ku-
vert med adressfönster. Plastpåsar får inte 
lämnas bland returpapperet. Föreningens ent-
reprenör hämtar returpapper varje vecka. 

 Grovsopor 
Grovsopor läggs i grovsoprummet, som ligger 
till vänster om garageinfarterna. För tillträde 
till soprummet används kodbricka med kod. 
Kodbrickan och koden är personlig och får 
inte lånas ut till utomstående.  
Tydliga regler för användning finns anslagna 
på väggen till höger i grovsoprummet. 
Containern får inte fyllas ovanför kanterna. 
Om containern är full får sopor inte lämnas i 
grovsoprummet, eftersom den då inte töms av 
föreningens entreprenör. 
Grovsoprummet får endast användas för att 
slänga föremål som boende normalt behöver 
bli av med vid olika tidpunkter, t.ex. gamla 
kläder, mattor, tavlor, skidor, porslin, mindre 
möbler och böcker. Kartonger och andra 
skrymmande föremål måste plattas till innan 
de läggs i behållaren.  

Grovsoprummet får inte användas till bygg-
avfall eller vid flyttstädningar!  

Vid renoveringar ansvarar du som boende för 
att byggavfallet inte läggs i containern av din 
hantverkare. Det är inte heller tillåtet att an-
vända sopcontainern för större möbler och 
andra skrymmande från flyttstädningar o.d.  

Övervakningskamera – för bättre ordning 

I dag lämnar ordningen i grovsoprummet 
mycket att önska. Om föreningen ska fortsätta 
med denna tjänst för boendes grovsopor mås-
te ordningen bli bättre. Kostnaden för hanter-
ing av grovsopor uppgick 2010 till 150 000 kr 
och 2011 till 130 000 kr. Bara med bättre 
ordning kan kostnaden minskas. 
Styrelsen har låtit installera en övervaknings-
kamera i grovsoprummet. Vid alla dörröpp-
ningar sparas dessutom uppgifter om den 
kodbricka som använts. Det gör det möjligt 
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att identifiera dem som inte respekterar regler 
för användandet.  
Om ordningen inte hålls kan soprummet 
komma att stängas. Det finns alternativa an-
vändningsområden för utrymmet som kan ge 
föreningen inkomster i stället för utgifter. 
Grovsoporna kontrolleras vid sopstation; för 
otillåtet avfall (elavfall eller miljöfarligt av-
fall) debiteras föreningen dryga straffavgifter. 
Sådant avfall ska därför hanteras på följande 
sätt. 

Miljöfarligt avfall 

Miljöfarligt avfall, t.ex färgburkar, kemikalier 
eller bilbatterier, ska lämnas på miljöstation 
eller återvinningscentral. Det får aldrig läm-
nas i grovsoprummet.  

Elavfall 

Elavfall delas upp enligt följande. 

− Mindre elavfall 

El- och elektronikavfall, t.ex. TV, radio, dato-
rer, elleksaker, miniräknare och elverktyg, 
kan läggas på ”bryggan” till höger i grovsop-
rummet.  
Glöd- eller energilampor och batterier läggs i 
avsedda behållare i städskrubben i respektive 
tvättstuga. 

− Större elavfall 

Spisar, disk- och tvättmaskiner, kyl- och frys-
skåp och liknande får inte placeras i grovsop-
rummet. Den som köper nya vitvaror måste 
därför se till att antingen leverantören eller 
kommunens återvinningscentral tar hand om 
elavfallet.  

 Stadens avfallshantering 
Allt avfall som inte kan tas omhand inom fö-
rening måste du som boende själv ansvara för 
att det blir korrekt omhändertaget.  

Miljöstation är där hushåll kan lämna farligt 
avfall. Finns i anslutning till en del bensinsta-
tioner och på återvinningscentralerna. 

Mobil miljöstation är en lastbil som stannar 
på platser runt om i Stockholm på schemalag-
da tider och hämtar hushållens farliga avfall 
och småelektronik upp till en mikrovågsugns 
storlek. 
Återvinningscentral (ÅVC) är en bemannad 
anläggning där privatpersoner kostnadsfritt 
kan lämna grov- och elavfall samt farligt av-
fall. De närmaste finns i Bromma och Örby. 
Återvinningsstation (ÅVS) är gröna behålla-
re ute stan där hushåll kan lämna förpack-
ningar och tidningar. De närmaste finns på-
Fyrverkarbacken (glas) och Wennerbergsga-
tan (fullsortering). 

Mera information om miljöstationer och åter-
vinningscentraler finns på Stockholms stads 
hemsida. 

- o - 

Upphandling av el 
I syfte att uppnå både jämnare och lägre el-
kostnader för föreningen har styrelsen för 
perioden 2012-2014 valt att ansluta sig till 
Luleå Energi via gemensamt treårigt HSB-
avtal med flera andra bostadsrättsföreningar. 
Förra året budgeterat inköp var 100% för 
2012, 50% för 2013 och 30% för 2014. Utfal-
let per november 2011 för prissäkrade elvo-
lymer blev c:a 92% för 2012, 42% för 2013 
resp. 25% för 2014 till ett pris av 49,7, 48,6 
resp. 49,0 öre inkl. elcertifikat.  

- o - 
Planer för Mariebergsområdet 
Stockholms stad planerar för Mariebergsom-
rådets framtid. Stadsdelen ingår, tillsammans 
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med Lindhagen, i stadsutvecklingsområdet 
Västra Kungsholmen. 
Programmet avser att hantera bl.a. en ökad 
stadsmässighet, dvs. bättre flöden genom om-
rådet, bättre tillgänglighet för gående och cyk-
lister, bättre tillgänglighet till kollektivtrafik, 
tydligare gaturum, högre täthet för ökat un-
derlag till t.ex. lokal handel, fler bostäder för 
en större blandning inom området. 

I programmet ingår att finna lägen, möjliga att 
bebygga, och en strategi för höga hus. 

Delar av styrelsen har nyligen träffat företrä-
dare för dem som arbetar med planeringen. 
Det som närmast kan komma att påverka fö-
reningens medlemmar är två ev. byggen av ett 
bostadshus i Konradsbergsparken där nuva-
rande förskolan Lilla Björnen ligger. Likaså 
finns i stadens planer en ev. byggnad i grön-
området mellan vårt hus på Rålambsvägen 16 
och Konradsbergshuset. Vidare planeras att 
körbanan på Rålambsvägen, västerut från 
Gjörwellsgatan sett, ska flyttas till nuvarande 
mittparkering. Därigenom kan det ges bättre 
utrymme för bl.a. gående och cyklister. 
Det kommer i april att hållas informationsmö-
ten av staden när planeringsförslagen börjar 
bli klara. Vidare kommer boende i Marie-
bergsområdet även att informeras på andra 
sätt. Styrelsen kommer att följa planeringen 
och ha kontakter med företrädare för Stock-
holms stad.  

Det säger sig självt att det inte kommer att 
vara möjligt för styrelsen att göra sig till tolk 
för alla medlemmar. Det kan ju förutses att 
någon enighet om alla delarna i ett projekt av 
detta slag inte kan uppnås. Det är därför klokt 
att också förlita sig på de egna krafterna och 
själv aktivt delta i de möjligheter som erbjuds 
att komma med synpunkter under de olika 
samråd som kommer att genomföras.  

Läs mer om planeringen på webben, 
www.stockholm.se/marieberg. Där finns bl.a. 
en Startpromemoria för program för Marie-
berg att ladda ned, som beskriver arbetet med 
planarbetet.  

- o - 

Ny portkod från 13 februari är XXXX 
 


