
 
 
Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) 
2018-05-30 

 

 
 

Sammanträdesprotokoll §§ 108-127 

Sammanträdesdatum 30 maj 2018 

Plats och tid Stadshuset A491, kl 13:00-17:00 

Tjänstgörande ledamöter Lars Kallsäby (C), Ordförande 
Staffan Jansson (S), 1:e vice ordförande §§ 108-123, 125-126 
Claes Kugelberg (M), 2:e vice ordförande 
Håkan Wretljung (MP) 
Henrik Östman (L) 

Tjänstgörande ersättare Tomas Östling (S) 
Agneta Persson (M) 
Eric Söderberg (KD) §§ 124, 127 

Vid protokollet Madelene Carlson 

Justeras 
 

 

 

 

 
Lars Kallsäby (C)  Claes Kugelberg (M) 

 

VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Protokoll från Byggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2018-05-30 
Justeringsdatum 2018-06-04 
Anslagsdatum 2018-06-04 
Datum för nedtagande 2018- 
Förvaringsplats Stadshuset, stadsbyggnadsförvaltningen 
 

 
 

Underskrift 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

2 (24) 
Byggnadsnämnden 2018-05-30 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

 Frånvarande ledamöter 
 Anny Bustos Teljebäck (S) 

Anna Hård af Segerstad (M) 
Staffan Jansson (S) §§ 124, 127 

  
 Närvarande ersättare 
 Ing-Marie Berndtsson (C) 

Eric Söderberg (KD) §§ 108-123, 125-126 
Alexandra Andersson (M) 
Örjan Rosell (L) 
 
Frånvarande ersättare 
Iréne Englund (S) 

  
 Övriga närvarande 
 Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör 
 Tomas Persson, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
 Hans Larsson, planchef 

Madelene Carlson administrativ chef 
Linda Thorell, chef för geografisk information 
Elisabet Hofgren, nämndsekreterare 
Sandra Vindelstam, planarkitekt § 112 
Marie Ahnfors, planarkitekt § 115, 125 
Gustav Hellund, planarkitekt § 116 
Linus Sandberg, planarkitekt § 123 
Ida Blank, planarkitekt § 124 
Marie Malmström, planarkitekt § 126 
Thomas Wulcan, TFF § 124 
 
 
10 representanter från allmänheten är närvarande under sammanträdets 
öppna del och ställer frågor till nämnden under allmänhetens frågestund.  



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

3 (24) 
Byggnadsnämnden 2018-05-30 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

Ärendelista 

§ 108  Dnr BN 1816942- 
Val av protokolljusterare ....................................................................................... 4 

§ 109  Dnr BN 1816941- 
Beslut om offentliga ärenden och fastställande av föredragningslista .................. 5 

§ 110  Dnr BN 2018/00418-1.3.3 
Information på öppna delen - Stadsbyggnadsdirektören informerar .................... 6 

§ 111  Dnr BN 2018/00469-1.4.2 
Delårsrapport (tertial) 2018 för byggnadsnämndens förvaltning .......................... 7 

§ 112  Dnr BN 2018/00315-1.7.1 
Remiss - Reviderad vattenplan Västerås stad ..................................................... 8 

§ 113  Dnr BN 2018/00246-1.7.1 
Remiss - Motion från (M) om aktivitetsyta i Gäddeholm ....................................... 9 

§ 114  Dnr BN 2018/00159-1.2.3 
Nämndinitiativ från (M) - Redovisning av antal beviljade bygglov för 
bostäder ska redovisas vid varje byggnadsnämndsammanträde ....................... 10 

§ 115  Dnr BN 2016/00751-3.1.2 
Detaljplan för del av Björnen 4 samt del av Västerås 4:91, 
Skallberget, Västerås, Dp 1859 .......................................................................... 11 

§ 116  Dnr BN 2017/00688-3.1.2 
Detaljplan för Urberget 1, Pettersberg, Dp 1874 ................................................ 13 

§ 117  Dnr BN 1816944- 
Anmälan av handlingar ....................................................................................... 14 

§ 118  Dnr BN 1816946- 
Anmälan av laga kraftvunna detaljplaner ........................................................... 15 

§ 119  Dnr BN 1816945- 
Anmälan av delegationsbeslut............................................................................ 16 

§ 120  Dnr BN 1816949- 
Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott ............................................... 17 

§ 121  Dnr BN 2018/00489-3.5.1 
Bygglov för ändrat användningssätt från källare till studentlägenhet på 
fastigheten X ...................................................................................................... 18 

§ 122  Dnr BN 2018/00501-3.4.4 
Information på slutna delen - Digital ärendekarta ............................................... 19 

§ 123  Dnr BN 2018/00511-3.1.2 
Information på slutna delen - Planläget för dp 1857, Västerås 3:24, 
Bjurhovda ........................................................................................................... 20 

§ 124  Dnr BN 2018/00472-3.1.2 
Information på slutna delen - Planläget för dp 1870, Oxbackens 
centrum .............................................................................................................. 21 

§ 125  Dnr BN 2018/00473-3.1.2 
Information på slutna delen - Planläget för dp 1871, Svanå 2:28 ....................... 22 

§ 126  Dnr BN 2018/00483-3.1.2 
Information på slutna delen - Sätra, redovisning av nuläge och skisser ............ 23 

§ 127  Dnr BN 1816948- 
Övriga frågor ...................................................................................................... 24 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

4 (24) 
Byggnadsnämnden 2018-05-30 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 108 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

Byggnadsnämnden utser Claes Kugelberg (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 109 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 

1. Den offentliga delen omfattar §§ 108-120. 

2. Det sker en viss omdisponering av ärendena under sammanträdet.  

2. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 110 Dnr BN 2018/00418-1.3.3 

Information på öppna delen - Stadsbyggnadsdirektören 
informerar 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö presenterar sig och sin syn på stadsplanering. Byggnadsnämnden 
tackar för presentationen.  
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§ 111 Dnr BN 2018/00469-1.4.2 

Delårsrapport (tertial) 2018 för byggnadsnämndens förvaltning 

Beslut 

Delårsrapporten per 30 april 2018 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Delårsrapporten redovisar viktiga händelser under året, väsentliga 
iakttagelser från styrkortet samt en sammanfattande analys av den 
ekonomiska utvecklingen.  

Sammanfattningsvis redogör rapporten för delår 1 för en lugnare inledning 
på 2018 gällande bostadsbyggnationen jämfört med samma period 
föregående år. T ex är antal lägenheter i beviljade bygglov 161 jämfört med 
388 2017. Planreserven har under perioden ytterligare förstärkts och uppgår 
nu till 4500 lägenheter. Antal inkomna ansökningar om 
lantmäteriförrättningar är 36 jämfört med 45 2017.  

Som viktiga händelser delår 1 kan även nämnas att alla nya bygglovärenden 
nu hanteras digitalt, att arbetet med att utveckla styrning och uppföljning 
samt förbereda för införandet av Hypergene intensifierats samt att 
gränssnittet mellan stadsledningen, Teknik och fastighetsförvaltningen samt 
Stadsbyggnadsförvaltningen gällande trafikplanering klarlagts. Sist men inte 
minst är Carl Arnö på plats som ny Stadsbyggnadsdirektör.  

NKI-siffror finns ännu inte framtagna för 2018 men resultatet av NKI-
mätningen för bygglov (enbart företag) 2017 presenterades i maj. Resultat 
2017 är 62 (61 2016).  Tidsredovisningssystem är framgångsrikt infört och 
arbete pågår med att införliva detta i den ekonomiska uppföljningen. 
Kompetensförsörjningsstrategi med tillhörande handlingsplan är på plats och 
flera aktiviteter pågår i syfte att attrahera medarbetare med rätt kompetens. 
Sjukfrånvaron för delår 1 2018 är 3,79 % (5,51 % delår 1 2017).  

Resultatet uppgick till ett överskott om 1,6 mnkr (nettokostnad 7,6 mnkr). 
Prognosen för årets resultat är enligt budget.  

Yrkanden 

Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 112 Dnr BN 2018/00315-1.7.1 

Remiss - Reviderad vattenplan Västerås stad 

Beslut 

Byggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt 
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Västerås stads vattenplan antogs av kommunfullmäktige 2012, 
handlingsplanen för yt- och grundvatten är en revidering av denna. Planen 
revideras för att spegla vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram för 
vattenförekomster som idag inte når de beslutade miljökvalitetsnormerna 
samt för att aktuella vattenfrågor ska fångas upp. Genom en revidering så har 
även nya och omarbetade åtgärder möjlighet att komma in i Västerås 
vattenarbete. 

Handlingsplanens syfte är att nå de miljökvalitetsnormer som fastställts för 
kommunens yt- och grundvatten. Stadens vilja att uppfylla de nationella 
miljökvalitetsmålen för vatten och att använda vatten på ett hållbart sätt ska 
konkretiseras i planen. Vidare syftar handlingsplanen till att underlätta en 
samordning av stadens vattenrelaterade arbete. I revideringen redovisas 
också en uppföljning och utvärdering av det arbete som gjorts inom ramen 
för vattenplanen från 2012.  

Handlingsplanen består av två delar, en handlingsplan med mål och åtgärder 
och en bakgrundsdel som beskriver förutsättningar och problem för Västerås 
yt- och grundvatten. Bakgrundsdelen ingår inte i beslutet. Innehållet i denna 
ska kunna utvecklas succesivt.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 113 Dnr BN 2018/00246-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om aktivitetsyta i Gäddeholm 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen som 
nämndens eget.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från (M) om aktivitetsyta i 
Gäddeholm. I motionen beskrivs att en aktivitetsyta för bl.a. fotboll önskas 
av många i Gäddeholm, bland annat för att tillgodose barns behov av 
aktivitet. Lämpligt läge bedöms vara på betesmark eller åker, och inte i 
skogsmark där plansprängningar kan behövas. Ytan bör kunna tillskapas 
relativt omgående. På sikt bedöms att det finns behov av flera ytor i 
närområdet. 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 

Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
påbörja planarbetet för Gäddeholm, etapp 3 och 4, med sammanlagt ca 1000 
lägenheter. I etapp 3 föreslås att förutsättningarna för en mindre 
centrumbebyggelse, skola och annan samhälsservice utreds. I anslutning till 
en blivande skola bör det finnas möjlighet för fritidsaktiviteter inomhus och 
utomhus. Omfattning, lokalisering och lämplig mark och ytor för detta, 
förutsätts ingå i pågående detaljplanearbete. 

Förvaltningen tar inte ställning till om en aktivitetsyta ska tillskapas 
omgående på en betesmark eller liknande, eftersom detta inte bedöms 
behöva ha stöd i en detaljplan.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

10 (24) 
Byggnadsnämnden 2018-05-30 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 114 Dnr BN 2018/00159-1.2.3 

Nämndinitiativ från (M) - Redovisning av antal beviljade bygglov 
för bostäder ska redovisas vid varje 
byggnadsnämndsammanträde 

Beslut 

Byggnadsnämnden ger i uppdrag åt stadsbyggnadsförvaltningen att vid varje 
byggnadsnämndensmöte redovisa antal beviljade bygglov för bostäder 

Ärendebeskrivning 

Vid byggnadsnämndens sammanträde 15 februari lämnade Claes Kugelberg 
(M) och Anna Hård av Segerstad (M)följande nämndinitiativ:  

”Vi föreslår att det vid varje möte redovisas för hur många bostäder som 
bygglov beviljats och vilka bygglovsavgifter dessa resulterat i sedan 
föregående möte och ackumulerat under året”  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 115 Dnr BN 2016/00751-3.1.2 

Detaljplan för del av Björnen 4 samt del av Västerås 4:91, 
Skallberget, Västerås, Dp 1859 

Beslut 

1. Detaljplanen för del av Björnen 4 mfl, Skallberget, ska skickas ut på 
samrådsremiss.  

Särskilt yttrande 

Henrik Östman (L) och Örjan Rosell (L) lämnar följande särskilda yttrande: 
Planen omfattar en väsentlig bebyggelse i park och skogsområde som 
illustreras. Liberalerna är tveksamma till ännu en exploatering i grönområde 
i befintlig bebyggelse och avser att studera området och synpunkter under 
samrådstiden och därefter göra ett slutligt ställningstagande.  

1. Ny förskola i ett plan för fyra avdelningar. Området består av ett tätt 
skogsområde med stigar och spontanlek som gränsar mot Mimers 
bebyggelse vid ”Krumeluren”. Nu vill man ”knapra” i sig ännu en bit 
skogsbeklädd parkmark, är detta kanske den nya strategin med varsam 
komplettering?? Både vid Korskyrkan och vid Skallbergsgatan finns förskola 
med fritidsgård. Möjligen har majoritetens (Mp+S+C+KD) beslut att föra 
över årskurs 6 från hög- till mellanstadiet ökat trycket på fler Förskolor där 
förskoleklasserna är inrymda i närbelägen skola, t ex i Skallbergsskolan – 
som dessutom är helt fullbokad. Om behovet av förskola är stort är det 
kanske möjligt att bereda plats för denna i området.  

Särskild hänsyn måste tas till den ganska nyanlagda bollplanen med 
konstgräs som naggas i kanten av bilväg från Nansengatan till den nya 
förskolan.  

2. Två nya punkthus i 6 våningar mellan Skallbergsgatan och Korskyrkan. 
Dessa byggs på en befintlig äng och behöver ett ”skyddsavstånd ” från 
Korskyrkan så att kyrkan fortfarande ska framstå som en egen byggnad. Vi 
är tveksamma till att båda husen byggs, möjligen kan det ena byggas på/nära 
Mimers parkeringsplatser/-längor längs Skallbergsgatan. Dock är 
parkeringssituationen i området tidvis kaotisk, vilket måste beaktas i 
planarbetet.  

Skolsituationen i Skallbergsskolan är dessutom sådan att ytterligare bostäder 
inte ”ryms” inom detta ”upptagningsområde”.    

Vi bifaller att planen skickas ut på samråd, men återkommer med slutligt 
ställningstagande efter samrådet. 

 

Eric Söderberg (KD) lämnar följande särskilda yttrande: Det är viktigt att det 
finns platser för spontanidrott och lek/fysisk aktivitet i eller i direkt 
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anslutning till detaljplanens område. Det vore även bra om hållbarhetsfyran 
tar med spontanidrott som en del av social hållbarhet.  

Ärendebeskrivning 

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga drygt 60 bostäder och en 
förskola med fyra avdelningar. Föreslagen bostadsbebyggelse består av 2 hus 
i 8 våningar med angöring från Karlfeldtsgatan. Parkeringsplatser anordnas i 
markplan. Förskolan angörs från Nansengatan.  

Yrkanden 

Staffan Jansson (S), Håkan Wretljung (MP) och Henrik Östman (L) yrkar 
bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
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§ 116 Dnr BN 2017/00688-3.1.2 

Detaljplan för Urberget 1, Pettersberg, Dp 1874 

Beslut 

Detaljplan 1874 för Kv Urberget och del av Västerås 2:113, Pettersberg, 
Västeråset 1, ska ställas ut för granskning.  

Ärendebeskrivning 

Efter en ny analys av planområdet med en förändrad bebyggelse- och 
vägstruktur mer anpassad till platsen är förslaget reda att gå ut för 
granskning.  

Yrkanden 

Staffan Jansson (S), Claes Kugelberg (M) och Henrik Östman (L) yrkar 
bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Rikshem 
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§ 117 Dnr BN 1816944- 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Redovisad postlista läggs till handlingarna. 

2. Redovisning av inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Handlingar som inkommit till byggnadsnämnden under perioden som gått 
sedan utskick till föregående sammanträde redovisas för nämnden i form av 
en postlista. Externt inkomna remisser och remisser från kommunstyrelsen 
samt anmälningsärenden, redovisas på separat lista.  
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§ 118 Dnr BN 1816946- 

Anmälan av laga kraftvunna detaljplaner 

Ärendebeskrivning 

Följande detaljplaner har vunnit laga kraft: 

- Detaljplan för del av Västerås 3:12 m.fl., Björskogsgatan, Västerås, Dp 
1841. Laga kraft 2018-05-02. 

- Detaljplan för Hartassen 1 och del av Västerås 4:46, Önsta Gryta, Dp 1852. 
Laga kraft 2018-05-30.  

- Detaljplan för Käringbacken 1 och del av Västerås 2:70, Vasastaden, 
Västerås, Dp 1856. Laga kraft 2018-05-28.  
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§ 119 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Redovisad förteckning läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Delegeringsbeslut registrerade under perioden som gått sedan utskick till 
föregående sammanträde redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista.  
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§ 120 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 18 april 2018 
läggs till handlingarna.  
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§ 121 Dnr BN 2018/00489-3.5.1 

Bygglov för ändrat användningssätt från källare till 
studentlägenhet på fastigheten X 

Beslut 

Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.  

Ärendebeskrivning 

NN har ansökt om bygglov för ändrat användningssätt från källarlokal till 
studentbostad i flerbostadshus på fastigheten X. 

Föreslagen lägenhet blir ca 35 m² stor. De två källarfönster som vetter mot 
lägenheten byts ut till något större fönster med lägre bröstningshöjd. 

Golvet bilas ut ca 200 mm för att öka takhöjden till 2300 mm. 

Enligt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen PBL, ska en byggnad vara lämplig för 
sitt ändamål. Enligt Boverkets byggregler BBR ska bostäder dimensioneras, 
disponeras, inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning. 
Studentbostäder ska utformas med hänsyn till sin storlek. Rumshöjden ska i 
bostäder enligt 3:3 BBR vara minst 2400 mm.  

Rummen uppfyller inte egenskapskravet som ställs på en bostad vad gäller 
takhöjd. Även ljusinsläppet genom de högt sittande källarfönstren bedöms 
som otillräckligt. Utrymmet har tydligt karaktär av källare och bedöms som 
olämplig som bostad. Utrymmet kan i stället nyttjas som till exempel 
gästlägenhet. 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:  

1. Ansökan om bygglov för ändrat användningssätt från källare till 
studentlägenhet avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgiften fastslås till 3 150 kronor.  

Yrkanden 

Staffan Jansson (S) och Håkan Wretljung (MP) yrkar på återremiss för 
ytterligare utreda ärendet. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökanden 
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§ 122 Dnr BN 2018/00501-3.4.4 

Information på slutna delen - Digital ärendekarta 

Ärendebeskrivning 

Linda Thorell informerar om och visar upp ett förslag på digital ärendekarta. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

20 (24) 
Byggnadsnämnden 2018-05-30 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 123 Dnr BN 2018/00511-3.1.2 

Information på slutna delen - Planläget för dp 1857, Västerås 
3:24, Bjurhovda 

Ärendebeskrivning 

Linus Sandberg informerar om planläget för detaljplanen inför samråd. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

21 (24) 
Byggnadsnämnden 2018-05-30 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 124 Dnr BN 2018/00472-3.1.2 

Information på slutna delen - Planläget för dp 1870, Oxbackens 
centrum 

Ärendebeskrivning 

Ida Blank och Thomas Wulcan informerar om planläget för detaljplanen bl.a. 
övergripande om trafiksituationen samt parkeringsfrågan. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

22 (24) 
Byggnadsnämnden 2018-05-30 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 125 Dnr BN 2018/00473-3.1.2 

Information på slutna delen - Planläget för dp 1871, Svanå 2:28 

Ärendebeskrivning 

Marie Ahnfors informerar om planläget för detaljplanen.  

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

23 (24) 
Byggnadsnämnden 2018-05-30 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 126 Dnr BN 2018/00483-3.1.2 

Information på slutna delen - Sätra, redovisning av nuläge och 
skisser 

Ärendebeskrivning 

Marie Malmström informerar om nuläget i arbetet med fördjupad 
översiktsplan för Sätra. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

24 (24) 
Byggnadsnämnden 2018-05-30 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 127 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

- Claes Kugelberg (M) frågar om sammanträdet det 14 juni kan starta kl. 
14:00 istället för 13:00. Frågan tas upp på kommande arbetsutskott.  

 

 


