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§ 92 PROTOKOLLJUSTERARE 

§ 93 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

§ 94 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

§ 95 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV EGNAHEMSHUS, SALTKRÅKAN 2:195, GRELSBY 

§ 96 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV VIRKESTORK, NÄSET 24:1, GODBY 

§ 97 BYGGLOV, OM- & TILLBYGGNAD AV PRODUKTIONSHALL, VESTERGÅRD 23:30, GODBY 

§ 98 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU, ÅKESHOF, 2:55, BERGÖ 
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§ 100 BEGÄRAN OM REMISSUTLÅTANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL NY VÄGTRAFIKLAG 

§ 101 NÄSTA MÖTE 

§ 102 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

FRÅGESTUND 

 

Aron Lundström, enligt uppdrag á Ove Söderman, samhällsnämndens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 25 augusti 2022. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 2 september 2022. 
 

Intygar Aron Lundström, Teknisk chef 
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§ 91 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 91 / 30.8.2022 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Samhällsnämnden konstaterar sig beslutsför. 

------------- 

§ 92 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 92/ 30.8.2022 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Vidar Nordqvist och Jenny Berglund utses till protokolljusterare. 

------------- 

§ 93 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 93/ 30.8.2022 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns. 

------------- 
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§ 94 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 94/ 30.8.2022 
Informationsärenden och delgivningar: 

• På gång inom kommunaltekniska AB 

• David Ståhlman presenterar VA-samarbetet 

• Svar på fråga om rondell 

• Granskning av Maskrosvägens fasader 

• Diskussion av remiss för ändring i avfallslag 

Tekniska chefens tjänstemannabeslut: 

• TC §26 -2022 Semesterpremiedag TD 2d 

• TC §27 -2022 Utlåtande om jordförvärvstillstånd ÅLR 5094 /2022 

Kommuningenjörens tjänstemannabeslut: 

• King §28/2022 Semester BE 

Tekniska chefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

--------------  
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§ 95 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV EGNAHEMSHUS, SALTKRÅKAN 2:195, 

GRELSBY 

SamN § 95/ 30.8.2022 
Henrik & Minnamari Thyren anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för 
uppförande av egnahemshus på fastighet 60-409-2-195. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter ca 4630 m². 

Byggplatsen är på oplanerat område. Tomten är sedan tidigare bebyggd med en 
fritidsbostad som klassas om till gäststuga. 

Fastigheten ligger innanför vattenskyddsområde. 

Ansökt våningsyta utgör 146 m² i två våningar. 

Huset uppförs i träkonstruktioner på krypgrund. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, plåt 

▪ Fasad, stående lockläktspanel 

Grannarna har underrättats enligt PBL § 73. Några anmärkningar har inte lämnats till 
byggnadsinspektionen.  

Ansökan om vattenanslutning till Finströms kommunaltekniska har bifogats ansökan. 
Ansökan om enskild avloppsanläggning har bifogats ansökan. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Bygglov för uppförande av bostadshus enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- Conny Eklund godkänns som ansvarig arbetsledare för detta enskilda 

bygglov. 
- Ansvarig FVA-arbetsledare ska vara inlämnad och godkänd av 

byggnadsinspektören före byggstart. 
- Ett inledande möte ska hållas på byggnadsinspektionen med 

byggherre och de ansvariga arbetsledarna före byggstart. 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Höjd-och lägesbestämning 
▪ Grundsyn 
▪ Konstruktionssyn 
▪ kanalsyn 
▪ Ibruktagningssyn 
▪ Slutsyn 

- Byggnaden ska anpassas till omgivningen vad gäller färgsättningen. 
- Störande reflektioner mot vattnet ska begränsas. 
- Restriktionerna kring vattenskyddsområdet ska följas. 
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- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och 
byggbestämmelsesamling. 

- Byggnadsarbetena skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år från att 
detta bygglov vunnit laga kraft. Giltighetstiden kan på ansökan förlängas med 
högst 2 år i taget. I annat fall anses bygglovet ha förfallit. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 96 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV VIRKESTORK, NÄSET 24:1, GODBY 

SamN § 96/ 30.8.2022 
Ålands Skogsindustrier Ab anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för 
tillbyggnad av virkestork/ lagerhall på fastighet 60-408-24-1. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 26,57 ha. 

Byggplatsen är på generalplanerat område.  

Ansökt våningsyta utgör 129 m² i en våning. Tillåten våningsyta överskrids inte. 

Byggnaden uppförs i stålkonstruktioner med gjuten platta på mark. Fasaden utförs 
av plåtelement. 

I delgeneralplanen är tomten markerad med F, ”område för industri och 
lagerbyggnader”.  Verksamhet som utförs på området får inte medföra buller över 55 
dBA utanför området. 

Enligt PBL § 73 behöver grannarna inte underrättas om det med beaktande av 
projektets ringa betydelse, dess läge eller planens innehåll är uppenbart onödigt med 
tanke på grannarnas intresse. 

Fastigheten är sedan tidigare anslutet till det kommunala vatten & 
avloppsledningsnätet. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Bygglov för tillbyggnad av tork/lagerhall enligt bifogade handlingar tilldelas enligt 
följande: 
- Ansvarig arbetsledare ska vara inlämnad och godkänd av byggnadsinspektören före 

byggstart. 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Höjd-och lägesbestämning 
▪ Grundsyn 
▪ Konstruktionssyn 
▪ Slutsyn 

- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och 
byggbestämmelsesamling. 

- Förskrifterna för detta bygglov ska följas. 
- Byggnadsarbetena skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år från att 

detta bygglov vunnit laga kraft. Giltighetstiden kan på ansökan förlängas med 
högst 2 år i taget. I annat fall anses bygglovet ha förfallit. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag.  



                       SAMHÄLLSNÄMNDEN                 PROTOKOLL NR 7/22  30.8.2022 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 2 september 2022  

 8 (17)  

 

 

§ 97 BYGGLOV, OM- & TILLBYGGNAD AV PRODUKTIONSHALL, VESTERGÅRD 

23:30, GODBY 

SamN § 97/ 30.8.2022 
Optinova Godby AB anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för om- & 
tillbyggnad av produktionshall på fastighet 60-408-23-30. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 26,57 ha. 

Byggplatsen är på generalplanerat område.  

Ansökt våningsyta utgör 405 m² i två våningar. Byggnaden utgör totalt 1786 m² efter 
byggnationen. Tillåten våningsyta överskrids inte. 

Byggnaden uppförs i stålkonstruktioner med gjuten platta på mark. Fasaden utgörs 
av plåtisolerelement till väggar och tak. 

Enligt PBL § 73 behöver grannarna inte underrättas om det med beaktande av 
projektets ringa betydelse, dess läge eller planens innehåll är uppenbart onödigt med 
tanke på grannarnas intresse. 

Fastigheten ligger innanför vattenskyddsområdet 

Fastigheten är sedan tidigare anslutet till det kommunala vatten & 
avloppsledningsnätet. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Bygglov för om- & tillbyggnad av produktionshall enligt bifogade handlingar tilldelas enligt 
följande: 
- Ansvarig arbetsledare & Ansvarig FVA- arbetsledare ska vara inlämnad och godkänd 

av byggnadsinspektören före byggstart. 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Grundsyn 
▪ Konstruktionssyn 
▪ Kanalsyn 
▪ Ibruktagningssyn 
▪ Slutsyn 

- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och 
byggbestämmelsesamling. 

- Förskrifterna för detta bygglov ska följas. 
- Restriktionerna kring vattenskyddsområdet ska följas. 
- Byggnadsarbetena skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år från att 

detta bygglov vunnit laga kraft. Giltighetstiden kan på ansökan förlängas med 
högst 2 år i taget. I annat fall anses bygglovet ha förfallit. 
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Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

--------------  



                       SAMHÄLLSNÄMNDEN                 PROTOKOLL NR 7/22  30.8.2022 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 2 september 2022  

 10 (17)  

 

 

§ 98 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU, ÅKESHOF, 2:55, BERGÖ 

SamN § 98/ 30.8.2022 
Monica von Frenckell anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande 
av strandbastu på fastighet 60-404-2-55. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 3960 m². 

Byggplatsen är på oplanerat område. 

Ansökt våningsyta för strandbastun utgör 15 m² i en våning. 

Byggnaden placeras ca 15 m från strandlinjen. 

Byggnaden uppförs i träkonstruktioner på plintar på berget. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, filttak 

▪ Fasad, liggande timmer 

Bastun ansluts inte med el eller vatten. 

Grannarna har inte ännu underrättats enligt PBL § 73. 

I byggnadsordningen för Finströms kommun gäller följande vid strandtomter enligt 
Punkt 4.1 

”Vid byggande på strandområden skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och 
takmaterial och färg särskilt beaktas. Strandzonens trädbestånd och växtlighet skall 
huvudsakligen bevaras i naturenligt tillstånd. Andra än bastu (max 15 m²) -, båthus- 
och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet skall vara 
minst trettio (30) meter om inte byggnadsnämnden av särskilda skäl då terräng- och 
miljöförhållandena det tillåter, godkänner en placering närmare strand.” 

”Tillstånd om att få uppföra en bastu om högst 15 m² eller ett lusthus om högst 10 m² 
närmare strandlinjen än 30 meter kan beviljas om byggnadsnämnden anser tomten 
lämplig.” 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden konstaterar att förutsättningar för bygglov finns. Ärendet 
återemmiteras tills underättande av grannar har gjorts Vidare beredning av ärendet 
delegeras till byggnads- och miljöinspektören för beslut.  

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 

  



                       SAMHÄLLSNÄMNDEN                 PROTOKOLL NR 7/22  30.8.2022 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 2 september 2022  

 11 (17)  

 

 

§ 99 ANHÅLLAN OM VÄGNAMN I STÅLSBY 

SamN § 99/ 30.8.2022 

Bilaga: Karta över namnförslag. 

Fastighetsägarna till fastigheterna 60-417-3-13, 60-417-3-17 & 60-417-2-23 anhåller 
om att namnge vägen till sina fastigheter. 

Sökande har förslaget att namnge vägen till ”Haraldsvägen” enligt bifogad ansökan. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden skickar ut vägnamnet ”Haraldsvägen” på remiss till övriga 
berörda fastighetsägare längs gällande väg. Synpunkter på förslaget ska vara 
Samhällsnämnden tillhanda senast 19.9.2022. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 100 BEGÄRAN OM REMISSUTLÅTANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL NY 

VÄGTRAFIKLAG 

SamN § 100/ 30.8.2022 
Landskapsregeringen föreslår att den åländska vägtrafiklagstiftningen revideras i sin 
helhet. Landskapsregeringen föreslår att en ny vägtrafiklag och en ny trafikbrottslag 
stiftas och att flera andra lagar som berör dessa lagar samtidigt ändras. 

Landskapet vill ha kommunens utlåtande tillhanda senast 17:e oktober 2022. 

43§ 

Trafik på gågator och gårdsgator: 

Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 
… 
Motordrivna fordon får dock föras på en gågata och stanna under den tid som 
behövs för 
1) varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan 
2) transporter av gods eller boende till eller från en adress vid gågatan 
3) transporter av gäster till eller från ett hotell eller liknande vid gågatan 
4) sjuktransporter eller transporter av personer med nedsatt rörelseförmåga till eller 
från en adress vid gågatan. 
Vid väg- och områdesunderhåll, såsom gatsopning, sandning och snöröjning och 
gräsklippning är en begränsning om gångfart begränsande för arbetseffektiviteteten. 

Underhållsarbete, kombinerat med 45§, användande av ljud eller ljussignal borde ha 
inskrivna undantag för att framföras på gågata. 

Trafikregleringsanordningar: 

61 § 

Väghållaren fattar beslut om användning av trafikanordningar. Kommunen fattar 
dock beslut om att sätta upp trafikanordningar på enskilda vägar efter ansökan från 
väghållaren. 
Skrivningen i denna paragraf är inte tydligt nog. Syftet med att underställa enskilda 
väginnehavarens beslut om skyltning kommunen för att få uppgifter insamlade är 
förståeligt. Det kräver dock att beslutsorganet är juridiskt korrekt tillsatt, dvs att den 
enskilda vägen har ett bildat och registrerat väglag. Om vägen inte har ett väglag är 
risken stor för individuella initiativ utan möjlighet att kontrollera förankringen av 
beslutet, och därmed är risken för besvär stor. I rikets lag om enskilda vägar är väglag 
en förutsättning för att få ta del av olika stöd och subventioner, samma princip bör 
gälla här på Åland. 

Vidare bör den vägnämnden som enligt landskapslagen av enskilda vägar kap. 6 är 
tillsatt att utöva offentlig makt fortsättningsvis besluta om de enskilda vägarna. 

62 § 
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Landskapsregeringen fattar beslut om uppsättande och placerar ut vägmärken som 
anger väjningsplikt på alla vägar som ansluter till en allmän väg som inte är en 
kommunalväg och kommunen gör detsamma vid anslutningar mellan 
kommunalvägar och enskilda vägar 
Däremot har fordon alltid väjningsplikt mot andra fordon när man kommer från 
enskilda vägar enligt: 

25 § 2 mom 1 pt 

andra trafikanter vid infart på en väg från en stig, en enskild väg eller motsvarande 
mindre väg 
Sett till 32§ samt 25 § konstateras att väjningsplikt från enskilda vägar inte är 
nödvändigt, men kan användas om man så beslutar. Väjningsplikt gäller oberoende. 

Väjningsplikt: 

I förarbetet kan läsas om 25:e § att man blivit uppmärksammad om otydligheten i 
väjningsplikt för cyklar vid övergångsställen. Man kan läsa att även med sockerbitar 
har cyklisten alltid väjningsplikt för trafik som färdas längs vägen som cykelbanan 
korsar (till skillnad från i Sverige när bilen har väjningsplikt). Dock står det bara 
omnämnt i lagen om situationen där fordon har väjningsplikt när de svänger in från 
en väg till en anslutande väg med korsande cykelövergång (sockerbitar). 

Förslagsvis kunde cyklars väjningsplikt tas med som en egen punkt, alternativt ska 
bilar alltid ha väjningsplikt, men att cyklister och fotgängare får enbart korsa 
övergångsställen i gångfart. 

Vid särskilt högtrafikerade korsningar kan man även identifiera ett behov att nyttja 
väjnings- eller stopplikt för gång- och cykeltrafik där kollektivtrafiken svänger av från 
en trafikled till en anslutande väg med korsande övergångsställe. 

Tekniska chefens förlag: 

Samhällsnämnden ger ovanstående beredning till kommunstyrelsen för utlåtande 
mot landskapsregeringen. Nämnden påtalar särskilt ändring av 61§ är nödvändig för 
att undvika onödiga besvär mot besluten om skyltning på enskilda vägar. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 101 NÄSTA MÖTE 

SamN § 101/ 30.8.2022 

Beslut:  

Nästa möte hålls 27:e september. 

------------- 

§ 102 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 102 / 30.8.2022 

Beslut: 

Mötet avslutas 19:30. 

------------ 

FRÅGESTUND 
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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:  §§ 94 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §§ 99, 100 

 
 

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: Samhällsnämnden i Finström, AX-22410 GODBY 
 
Paragrafer i protokollet:  §§ 92, 93, 101 
 
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 vartdera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i 
besvärstiden. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer 
det. 
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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. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 91, 98, 102 
 
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. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 

  



                       SAMHÄLLSNÄMNDEN                 PROTOKOLL NR 7/22  30.8.2022 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 2 september 2022  

 17 (17)  

 

 

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:  §§ 95, 96, 97 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
I besvärsskriften 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 besvärsskriften 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. Handlingarna 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. 
 
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. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en 
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 
 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster 
 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv 
 
Paragrafer i protokollet:  §§  
 


