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§ 39 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 39  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga 60-64 
§§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016).  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 40 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 40  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Lene-Maj Johansson och 
Sven-Anders Danielsson. Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets 
avslutande. 
------------- 

§ 41 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 41  
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida orga-
net inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana 
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.  
 
Beslut: 
Föredragningslistan godkänns utan tillägg av ärenden av brådskande natur.  
------------- 
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§ 42 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KST § 42/15.3.2017 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 

Agenda Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland, barkraft.ax 
Beslut Oasen, Principer för beläggning av obelagda platser, 14.2 
Beslut K.dir §§ 2, Utlåtande ansökan jordförvärv (ÅLR 2016/8898), 14.2 
Beslut LR, Jordförvärv i Finström (ÅLR 2016/8898, beviljas), 1.3 
Beslut LR, Trafiktillstånd för personbil (ÅLR 2017/47, beviljas), 9.3 
Förfrågan Ålands kommunförbund, Förfrågan om verksamhetsutrymmen, 7.2 
Protokoll Invånarnämnden, prot nr 1, 24.1 
Protokoll Samhällsnämnden, prot nr 1, 31.1 

Protokoll Invånarnämnden, prot nr 2, 14.2 
Protokoll Samhällsnämnden, prot nr 2, 28.2 
Protokoll Oasen kf, förb.styrelsen, prot nr 1,  

Protokoll Oasen kf, förb.styrelsen, prot nr 2, 7.2 
Protokoll Brand- och räddningsnämnden, prot nr 1, 26.1 
Protokoll Lantbruksnämnden, prot nr 1, 15.2 
Protokoll Finströms kommunaltekniska Ab, bolagsstyrelsen, 23.2 
Protokoll NÅHD, förbundsstyrelsen, prot nr 2, 6.3 
Protokoll Vårdö kommunstyrelse § 13, Diskussionsärende KST 
Protokoll  Geta kommunstyrelse § 27, Skrivelse till Finström om socialkansli 
Protokoll Geta kommunstyrelse § 37, Organisationsförändring inom det sociala 
Remiss Soc- o hälsovårdsministeriet, Lag om elektronisk behandling, 8.2 
Remiss LR, Förslag till avfallslagstiftning samt lag om flyttning av fordon, 22.2 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 43 BUDGET- OCH PROJEKTUPPFÖLJNING 

KST § 43/15.3.2017 
Förvaltningen delger budget- och projektuppföljning enligt bilaga och föredragning.   
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och för densamma vidare 
även till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 

 

 § 44 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

KST § 44/15.3.2017 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska 
lagligheten i de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  
 
Fullmäktige sammanträdde 16.2.2017 (§§ 1-9). Protokoll: www.finstrom.ax.   
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 1-9/2016 tillkommit i 
laga ordning och antecknar i övrigt fullmäktiges protokoll nr 1/2017 till kännedom.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

 
  

http://www.finstrom.ax/
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§ 45 SKRIVELSE FRÅN KULTUR OCH FRITID 

SamN § 32/28.2.2017 
Kommunens kultur- och fritidsansvariga har skrivit till samhällsnämnden för att 
uppmärksamma behovet av en heltäckande lösning för ortens ungdomar. 
Idag är ungdomsgården inhyst i Godby center där de delar lokal med MEDIS. 
Lokalen har vart utbjuden till försäljning på ortens mäklarsidor i omgångar och är till 
sin utformning och sina egenskaper långt ifrån ändamålsenlig varför lösningen 
uppfattas som högst provisorisk. 
Kultur och fritid har tittat på alternativa lokaler i Godby men inte hittat några 
lämpliga. Man har då tittat på läge var man vill befinna sig och ser tomten som 
kommungården och idrottscenter står på som det lämpligaste läget och som ett 
alternativ då platsen där södra längan står idag. 
Andra omständigheter som påskyndar det faktum att man vill komma till en 
permanent lösning är att Folkhälsan riktat en öppen förfrågan till kommunen om att 
etablera verksamhet liknande Mek Tec, och det finns även lokalbehov från andra 
ungdomsfrämjande verksamheter. 
Södra längan inrymmer idag fastighetsskötseln som behöver få nya utrymmen innan 
något annat kan förverkligas i de lokalerna. 
Kommunen har även en arbetsgrupp som tittar på lokaler för kommunens 
socialarbetare, samt att kommungården har ett behov av fler arbetsrum för att 
kunna ta emot tillfällig arbetskraft som sommarjobbare m.m.  
Innebörden kring ett förverkligande av den här skrivelsen berör nuvarande 
arbetsgrupps uppdrag. Man har flera behov som behöver kartläggas och se till 
behoven kring. 
 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Nämnden delger skrivelsen till kommunstyrelsen för ställningstagande kring 
befintlig arbetsgrupps fortsatta uppdragsdefinition. 
 

Beslut: 
Beslut enligt förslag 

 
KST § 45/15.3.2017 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka uppdraget för arbetsgruppen för utredning av 
socialkansliets lokaler till att omfatta översyn av behov och tillgång till fastigheter 
och lokaler inom kommunen i övrigt, med fokus på invånarsektorns verksamheter, 
samt att på nytt se över alternativa lösningar för socialkansliets lokalisering. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägg att arbetet ska ske i samråd med invånar- respektive 
samhällsnämnden samt att skrivelsen tillställs invånarnämnden för utlåtande. 
-------------   
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§ 46 FÖRSLAG TILL AVTAL FÖR UTÖKAT VA-SAMARBETE ÅLANDS VATTEN 

FKTAB § 867/7.10.2015 
Ålands vatten Ab har genom brev begärt att Finströms kommun tar ställning till ett 
bifogat förslag till samarbetsavtal mellan Ålands vatten Ab och Jomala, Finströms, 
Hammarlands, Lemlands och Lumparlands kommuner samt Norra Ålands 
avloppsvatten Ab. (Bilaga) 

Eftersom kommunens vatten och avlopp tillhandahålls av bolaget har 
kommundirektören begärt bolagets utlåtande inför behandling av ärendet i 
kommunstyrelsen. 

Enligt avtalet övertar Ålands vatten Ab driften av serviceledningarna med 
tillhörande anläggningar från respektive kommun. Befintliga ledningar blir kvar i 
kommunens ägo tillsvidare. Taxor fastställs kommunvis och fakturering av vatten- 
och avloppsavgifter sköts fortsättningsvis av respektive kommun. Beslut och 
betalning om utbyggnad av ledningsnät fattas av kommunen men projekt 
genomförs av Ålands Vatten Ab. 

Enligt preliminärt förslag till budget uppskattas de fasta kostnaderna för samarbetet 
till 164 000 euro per år. Den här kostnaden fördelas genom 50 % för vatten och 50 
% för avlopp. Dessa belopp fördelas sedan mellan kommunerna enligt det flöde som 
kommunerna ansvarar för. I bifogat utkast anges att uppskattad årskostnad för 
Finströms kommuns vatten uppgår till 10 000 euro. För avloppet uppgår den 
uppskattade årskostnaden till 43 000 euro för hela Norra Ålands Avloppsvatten. 

De fasta kostnaderna uppskattas till 411 000 euro och i avtalsförslaget är det ännu 
oklart hur denna kostnad fördelas mellan kommunerna. 

Förslag till beslut: 

Styrelsen ger kommunstyrelsen följande utlåtande gällande avtalsförslaget till 
utökat VA-samarbete: 

Finströms Kommunaltekniska Ab välkomnar förslaget till ytterligare samarbeten 
inom VA. Särskilt inom planerings- och större underhållsfrågor ser bolaget en stor 
vinst i samordning och möjlighet till utökad spetskompetens inom de olika 
områdena. Att beslut om investeringar samt fastställande av taxor blir kvar hos 
kommunerna anses i detta läge vara positivt eftersom det tryggar kommunernas 
inflytande. 

Idag sköter kommunens fastighetsskötare Norra Ålands Avloppsvattens service av 
ledningar och är även jourhavande för detta. Eftersom detta upplägg är en viktig del 
av hur fastighetsskötseln är uppbyggd för kommunen önskar bolaget framhålla 
möjligheten till att se över liknande möjligheter till samarbeten även i 
fortsättningen. 

Det råder ännu oklarheter i hur de fasta kostnaderna ska fördelas mellan 
kommunerna. Innan bolaget kan ta slutgiltig ställning till förslaget behöver 
kostnadsfördelningarna mellan kommunerna konkretiseras i sin helhet. 
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Beslut: 

Enligt förslag. 

KST § 224/21.10.2015 
Vik kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar utlåtande från Finströms kommunaltekniska Ab enligt 
ovan och avger detsamma gentemot Ålands Vatten Ab såsom kommunens 
ståndpunkt i frågan. 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att återemittera frågan samt att bjuda in Ålands vattens 
representant Christian Nordas till kommunstyrelsens möte i december 2015. 

KST § 296/9.12.2015 
Ålands vattens representant Christian Nordas närvarar vid kommunstyrelsens möte. 

Vik kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar utlåtande från Finströms kommunaltekniska Ab enligt 
ovan och avger detsamma gentemot Ålands Vatten Ab såsom kommunens 
ståndpunkt i frågan, med eventuella korrigeringar föranledda av vad som 
framkommit vid sittande mötes diskussion med Ålands Vattens representant 
Christian Nordas, och ger därefter Kommunaltekniska Ab i uppdrag att slutligt ta 
ställning till ett eventuellt reviderat avtalsförslag från Ålands Vatten Ab. 

Diskussion: 

Christian Nordas från Ålands Vatten Ab presenterar det reviderade upplägget. 

Vik kommundirektörens korrigerade förslag: 

Kommunstyrelsen välkomnar avsikterna i upplägget och emotser ett reviderat 
avtalsförslag. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

SamN § 12/31.1.2017 

Ett reviderat förslag till samarbetsavtal har tagits fram av Ålands vatten.  

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

FKTAB § 939 

Ett reviderat förslag till samarbetsavtal har tagits fram av Ålands vatten. 

Kommunen har idag egna resurser inom området enligt: 
 

Kanslipersonal 0,4 tjänster Fastighetsskötare 1 tjänster 

Kommuningenjör 0,3 tjänster Samt delar jour mellan FKT, NAB och kommunen. 
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Inventarier och fordon: 

1 VW transporter vilken beräknas bytas ut under 2018 

1 beredskapssläp för ledningsarbeten 

Ett mindre förråd med inventarier för VA värde <10 000 
 

Genom planerade reformer och lagförslag samt intern verksamhetsförbättring har 
kommunen att vänta ökade arbetsuppgifter för kanslipersonal, och är dessutom lätt 
underbemannade på fastighetsskötselsidan.  

Resultatet av detta blir då att 1 tjänst borde övergå till ÅV i samband med 
undertecknande, alternativt borde arbetsuppgifterna i kommunen ses över för 
utökade samarbeten och utökat ansvar. 

FKT:s VA-verksamhet går idag mer eller mindre jämt ut ekonomiskt, men 
investeringarna amorteras kanske inte i den takt de borde.  

Samarbetsavtalet avser att få en tydligare ansvarsbild, öka produktionen och 
kvalitén, till oförändrad kostnad. Med den kostnadsredovisning som finns 
framtagen i bilagan pekar på en kostnadsökning för kommunaltekniska med ca 
47 000€. Detta härstammar främst ur högre personalkostnader hos ÅV samt 
omkostnader av att ÅV organiserar verksamheten. 

Den här kostnadsökningen skulle påverka taxorna för såväl vatten och avlopp som 
för fjärrvärmen. 

En sak som för FKT historiskt slagit hårt på resultatet är kreditförluster från 
abonnenter som av olika orsaker saknat betalningsförmåga, något som bör beaktas 
i eventuella avtal gällande fakturering och administration, om man solidariskt vill 
ansvara för kreditförluster eller om vardera kommunen skall ansvara för sitt.  

Fortsättningsvis skulle FKT ha möjlighet att utföra ledningsarbete i egen regi, men 
får en kontrollfunktion genom ÅV. 

Vidare är det, med dagens lagstiftning och upplägg, svårt att ha full bärighet i 
speciellt avloppstaxan. 

Ett samarbete bör även ta fasta på att likrikta principer om kostnadstäckning hos 
avgifterna och likrikta blanketter och avtalsvillkor för att säkerställa likabehandling 
för alla som nyttjar samma tjänster. 

Förslag till beslut: 

Kommunaltekniskas styrelse ger som utlåtande till Finströms kommunstyrelse att 
man är positiv till utökat samarbete inom VA sektorn, men kan inte ekonomiskt 
försvara det samarbetsförslag som ligger på bordet idag. Man rekommenderar att 
ÅV ser över personalbehov och omkostnader som kommer utav avtalet. Vidare ser 
man gällande avtalsdelen att kommentarer listade i bifogat avtalsförslag beaktas vid 
utformning av ett slutgiltigt avtal. 
 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 
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KST § 46/15.3.2017 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att omfatta Finströms kommunaltekniskas utlåtande 
(FKTAB § 939), enligt vilket man är positiv till utökat samarbete inom VA-sektorn, 
men inte ekonomiskt kan försvara det samarbetsförslag som ligger på bordet idag. 
Man rekommenderar att ÅV ser över personalbehov och omkostnader som kommer 
utav avtalet. Vidare ser man gällande avtalsdelen att kommentarer listade i bifogat 
avtalsförslag beaktas vid utformning av ett slutgiltigt avtal. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
------------- 
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§ 47 LEVERENSKVOT FÖR AVLOPPSVATTEN 

FKTAB § 940 

Man kan konstatera i bifogad skrivelse att Finströms kommunaltekniskas leverans-
kvot troligen kommer att övertrasseras med de utbyggnadsambitioner som 
kommunen har, varför man ber kommunen om ett ställningstagande om vem som 
bär ansvaret för de eventuella övertrasseringarna. 

Förslag till beslut: 

Styrelsen antecknar ärendet för kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

KST § 47/15.3.2017 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge planerings- och utvecklingschefen i uppdrag att i 
kommunens namn anhålla hos berörda instanser om utökad leverenskvot för 
avloppsvatten för att möjliggöra avsedd tillväxt av Finströms kommun och regionen 
norra Åland i stort samt planerat utvecklande av Godby som central tätort i 
densamma regionen.  

I händelse av eventuella övertrasseringsavgifter anmodas kommunaltekniska 
bolaget att via kommunstyrelsen anhålla om att få dessa ersatta.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
------------- 
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§ 48 SKRIVELSE FRÅN ÅLANDS VATTEN AB 

FKTAB § 938 
Ålands vatten har adresserat en skrivelse till kommunen där de uttrycker oro för placeringen och 
funktionen för en avloppsledning från Markusböle till Storbackens pumpstation. Skrivelsen är 
genom kommundirektören vidarebefordrad till Finströms kommunaltekniska för utlåtande. 
Man kan i bifogat utlåtande konstatera att Ålands vatten har deltagit i finansieringen och varit 
informerade om syfte och utförande av ledningen i fråga. 
Vidare kan man också konstatera att aktuell ledning är kontrollerad och godkänd enligt då 
gällande praxis. 
Alternativa dragningar är inte aktuella då de dels belastar ledningen, som har en lägre tryckklass 
än dagens standard, med ett högre tryck och dels alternativen medför långa omvägar för 
ledningsdragningen. 
Om alternativ för omdragning blir ett krav så är primärt rimligaste alternativet att korsa rätt 
igenom vattenskyddsområdet längs befintlig vattenledning. 
Vidare angående larm och funktionstestning så kan man konstatera att befintliga läckagelarm 
har begränsningar i vad de kan detektera, men att man sedan en tid tillbaka ser över nya 
alternativ genom Norra Ålands avloppsvatten AB. 
Förslag till beslut: 
Styrelsen ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt till kommunstyrelsen. 
Beslut: 
- 
 

KST § 48/15.3.2017 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att såsom kommunens utlåtande gentemot Ålands Vatten Ab 
omfatta planerings- och utvecklingschefens via Finströms kommunaltekniska Ab  behandlade 
utlåtande (FKTAB § 938/2017). 
 
Diskussion: 
Miina Fagerlund föreslår återremiss. Förslaget vinner understöd. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning. 
------------- 
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§ 49 UTLÅTANDE FÖRSLAG TILL LAG OM ELEKTRONISK FÖRVALTNING 

KST § 49/15.3.2017 
Landskapsregeringen ger möjlighet att lämna synpunkter kring lagförslag om 
elektronisk förvaltning, enligt bilaga. 
 
Förslaget innebär bland annat möjlighet för elektroniska anslagstavlor att ersätta 
fysiska dito samt för digital delgivning av beslut med mera. 
 
Finströms kommun har vid utlåtanden kring tidigare föreslagna förändringar i 
kommunallagen framfört önskemål om just dessa möjligheter. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen välkomnar och omfattar lagförslag om elektronisk förvaltning 
enligt bilaga (ÅLR 2017/1446). 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 

 
 

§ 50 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklarades avslutat kl 19:38. Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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A N V I S N I N G   F Ö R   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  
 

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 

Paragrafer i protokollet:   
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 

Paragrafer i protokollet:    
 

Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras 
över nedan nämnda beslut:  
 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet 
eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 

Paragrafer i protokollet:    
 

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 
beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmed-
lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas 
inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 
av den som framställer det. 

 
KOMMUNALBESVÄR 
 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med 
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt 
rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i 
beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.  
 

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att: 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
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Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 

Paragrafer i protokollet:  
 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju 
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och 
räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 

Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. 
Förvaltningsbesvär kan bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. 
 

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
I besvärsskiften ska uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 
och postadress anges. 
Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlin-
garna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. 
Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


