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Inledning 

Tid för utveckling 

Tid är en grundläggande dimension i människans tillvaro. Det beskriver 

händelser som har skett eller kommer att ske. Den tid som inte krävs för 

arbete, skola eller andra fasta sysslor kallas den fria tiden. Det är ofta den tid 

som människor värdesätter allra mest. Här ges möjlighet till rekreation, 

umgänge, lärande och fysisk aktivitet, vilket bidrar till individens välmående 

och personliga utveckling. Det främjar också samhällsutvecklingen genom att 

skapa gemenskap och bidra till kunskapsutvecklingen inom kommunen. Inte 

minst skapar ett rikt kultur- och fritidsliv en attraktiv kommun att leva och bo 

i, vilket ger förutsättningar för samhälle och företag att växa. 

Tid används också för att definiera olika perioder i livet. Tiden som barn 

beskrivs oftast som den kortaste perioden i livet, men det är också den tid 

som kanske påverkar människan mest och som vi bär med oss hela livet. Barn 

och unga är därför en prioriterad målgrupp för kultur- och fritidsnämnden. 

Barn och unga ska kunna utöva sina intressen i en trygg miljö som präglas av 

ömsesidig respekt och delaktighet. I samband med att barnkonventionen blir 

lag 2020 pågår nu ett arbete med att ytterligare stärka barnrättsarbetet i 

verksamheterna. På så sätt främjas förutsättningarna för kommande 

generationer och ett Kumla som är liiite bättre. 

Kultur- och fritidspolitiskt program för Kumla kommun är en del av att 

förverkliga Framtidens Kumla Vision 2025. Programmet är framtaget i 

samverkan med förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare och ligger 

till grund för utvecklingen av kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområden.  

 

Kultur- och fritid är tid för utveckling. 

 

Stefan Svensson    Lennarth Helgesson  

Ordförande      Vice ordförande  

Kultur- och fritidsnämnden   Kultur- och fritidsnämnden  
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2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program  

Kumla kommuns vision är att fortsätta vara en kommun som växer och 

blomstrar. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra 

invånare och dra nytta av den närhet som finns är vi en kommun som alltid 

strävar efter att bli ännu lite bättre. Som växande kommun finns alltid 

behovet av att kontinuerligt blicka framåt och staka ut nya färdvägar för att 

fortsätta utvecklas och förbättra verksamheten. Vi påverkas av vår omgivning 

lokalt, regionalt och globalt vilket förutsätter att vi än mer är med och ser 

utmaningar och möjligheter som påverkar arbetet med att nå målet i visionen.  

Betydelsen av kultur, fritid och grönstruktur del i att uppnå visionen kan inte 

nog betonas. Kulturen beskrivs ibland som den fjärde delen av 

hållbarhetsbegreppet; kulturell hållbarhet. Vilket binder samman den sociala, 

ekonomiska och ekologiska hållbarheten. 

Kultur, evenemang, aktiviteter och naturupplevelser är ofta en avgörande 

faktor för turismen, men är också en central del för befolkningsutvecklingen. 

Detta påverkar i sin tur förutsättningarna för näringslivet och i förlängningen 

den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska hållbarheten. 

Men kultur, fritid och natur har också en positiv effekt på hälsan. Människor 

som är fysiskt aktiva, aktiva i en förening, vistas i naturen eller utövar någon 

form av kultur har generellt bättre hälsa. Unga som är aktiva på fritiden 

presterar bättre i skolan och har lättare att ta till sig ny information. Detta 

minskar risken för att de i vuxen ålder hamnar i social utsatthet. På så vis 

främjas den sociala hållbarheten. 

Kulturen bidrar till att öka förståelsen för samhället och främja förmåga att 

uttrycka sig och ifrågasätta samhällsnormer. Vilket skapar förutsättningar för 

miljömedvetenhet och miljöansvar (ekologisk hållbarhet). I föreningslivet 

skapas kunskap om demokratiska strukturer, och i mötet med nya människor 

breddas förståelsen för andras perspektiv. Detta ökar förutsättningarna för att 

engagera sig i politiken och i samhället. 
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Ett kultur- och fritidspolitiskt program är ett strategiskt sätt att från politiskt 

håll peka ut den långsiktiga riktningen för nämndens ansvarsområden som nu 

och i framtiden bidrar till att Kumla fortsätter att vara en kommun som växer 

och blomstrar. 

2.1 Ledord 

Det är i alla organisationer av stor vikt att verksamheten genomsyras av 

ledord som tydligt påvisar vart organisationen är på väg. Kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsområde är inget undantag. Kumla kommuns och 

tillika kultur- och fritidsnämndens ledord sammanfattas i två strategiska 

områden som fokuserar på attityd och förhållningssätt:  

• Demokrati och dialog  

Invånare, brukare och medarbetare ska ha möjlighet till ett aktivt 

deltagande för att öka befolkningens delaktighet och stärka 

medborgarnas demokratiska inflytande.  

• Service och tillgänglighet  

Representanter för Kumla kommun ger en god service och gott 

bemötande och har en hög tillgänglighet för invånare, brukare och 

näringsliv.  

Kumla är en modern kommun som möter medborgare och företagare och 

förenklar vardagen i livets alla skeden genom att tänka digitalt först. Det 

innebär vi tar tillvara på digitaliseringens möjligheter genom att välja digitalt 

som förstahandsval när det är möjligt och relevant.  

2.2 Hur programmet förverkligas 

Styrmodell 

Kultur- och fritidsnämndens politiska program ska kännetecknas av att vi lär 

av erfarenhet och omvärld för att skapa det Kumla vi vill ha. Syftet ska alltid 

vara att förbättra och våra beslut ska visas i konkreta åtgärder. Allt arbete 

kopplat till programmet ska bygga på kartläggning, planering, uppföljning och 

utvärdering. Vägar till målet får styras av våra resurser och kännetecknas av 

hållbarhet över tid.  

Det övergripande arbetet med programmet sker med stöd av styrmodellen 

för Kumla kommun. Resultatet redovisas i nämndens årsredovisning, vilket 

ligger till grund för planeringen inför nästa verksamhetsår. Denna planering 

gestaltas av internbudgeten, som i sin tur lägger grunden för förvaltningens 

olika verksamhetsplaner. 
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Nämnden ansvarar för vilka ekonomiska resurser som tilldelas, vilka mål som 

ska uppnås, följas upp och utvärderas. Förvaltningen ansvarar i sin tur för att 

organisera arbetet på bästa tänkbara sätt för att nå de politiskt uppsatta 

målen. Vid målkonflikt avgör nämnden ytterst prioriteringen. 

Dialog och samverkan 

Kultur- och fritidsnämndens arbete handlar till stor del om att skapa 

förutsättningar för människor och föreningar att organisera sin fritid på sitt 

sätt, snarare än att vara den faktiska utföraren. Samverkan med civilsamhället 

är därför ett viktigt led i förverkligandet av programmet.  

Arbetet med programmet ska förankras hos förtroendevalda och 

medarbetare. Detta ska ske vid verksamhets- eller planeringsdagar, samt vid 

åtgärder av särskild betydelse för programmets genomförande genom 

tjänsteskrivelser och föredragningar till nämnd. Nämnden ska även minst en 

gång per mandatperiod få information om programmet och dess innebörd. 

Överenstämmelse med andra kommunala styrdokument 

Arbetet med kultur- och fritidspolitiska programmet ska överensstämma med 

andra kommunala styrdokument. Följande är exempel på berörda 

styrdokument: 

• Digitala Kumla 2025 
• Miljöprogram 2019–2022 för Kumla kommun 
• Kulturmiljöprogram 
• Program för Gröna Kumla 
• Tillgänglighetsprogram för Kumla kommun 
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3. Möten som utvecklar  
En central utgångspunkt för att nå utsatta mål inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområden är mötet mellan människor. Möten mellan 
människor engagerar, inspirerar, skapar delaktighet och driver utveckling 
framåt för både individ och organisation.  

Platser där människor möts, oavsett om det är naturliga och spontana, 
tillrättalagda och planerade eller nytillkomna, ska uppmuntras och tas till 
vara.  

Speciellt viktigt är att uppmuntra och underlätta för 
generationsöverskridande möten, möten mellan olika samhällsgrupper, 
kulturer och intresseområden. Utbyte av erfarenheter, öppenhet och att finnas 
i ett sammanhang utvecklar goda krafter och nya idéer skapas.  

I samverkan och samförstånd har fler naturliga, fysiska och digitala 
mötesplatser anpassats och utvecklats. Mötesplatser ger alla 
kommuninvånare möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid i olika former 
och kännetecknas av: rekreation, upplevelse, kreativitet, lärande, delaktighet 
och fysisk aktivitet.  
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4. Övergripande viljeriktningar  

Som ett led i det strategiska arbetet för att nå visionen och fortsatt erbjuda 

samt utveckla möjligheterna till ett aktivt liv där Kumlaborna utvecklar sig 

själva och sina intressen är målsättningen att vi ska erbjuda Kumla kommuns 

invånare ett brett och stimulerande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. 

Verksamheten som erbjuds ska genomsyras av ett antal övergripande 

viljeinriktningar som går hand i hand med visionen, de politiska 

målsättningarna och andra för verksamheten styrande dokument.  

De övergripande viljeinriktningarna är:  

• Jämställd  

Vi ska värna om allas lika möjligheter och rättigheter att delta oavsett 

ålder, kön, könsidentitet, trosuppfattning, etnicitet, funktionsvariation, 

sexuell läggning eller socioekonomisk status.  

 

• Tillgänglig och nära  

Vi ska tillhandahålla hög tillgänglighet genom lokalers och 

rekreationsområdens fysiska beskaffenhet, tillgång till information och 

ett bra bemötande. Vi ska även verka för att skapa mötesplatser och 

områden för rekreation som upplevs som nära oavsett var du bor i 

kommunen.  

 
• Folkhälsofrämjande  

Vi ska främja verksamhet som stärker besökares och deltagares egen 

upplevda hälsa fysiskt såväl som psykiskt.  

 

• Trygg  

Vi ska bedriva verksamhet i en miljö där besökare och deltagare är fri 

från hot och våld, såväl fysisk som psykisk samt verka för en upplevelse 

av att du kan få skydd och stöd vid behov.  

 
• Rättvis  

Vi ska bedriva verksamhet där föreningsliv, besökare och deltagare 

upplever att bemötande och resursfördelning sker på saklig grund och 

att varken individer eller grupperingar blir favoriserade eller 

diskriminerade på grund av kön, etnisk bakgrund eller andra orsaker.  

 

• Samverkansvänlig  

Vi ska verka för lokal samverkan som främjar invånares, föreningars-, 

privata aktörers-, näringsliv och övriga organisationers engagemang 

och upplevelse av delaktighet och möjlighet att delta i kommunens 

utveckling. Vi ska även verka för regional och nationell samverkan med 
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liknande organisationer och andra för att säkerställa en modern, 

kvalitativ och resurseffektiv verksamhet.  

 
• Ekonomisk hållbar  

Vi ska använda våra ekonomiska resurser på ett ansvarsfullt och 

produktivt sätt för att skapa goda möjligheter till en långsiktig och 

hållbar utveckling inom verksamhetsområdet.  

 
• Flexibel  

Vi ska organisera oss för att möjliggöra snabba beslutsvägar, enkla 

lösningar och breda stödformer för att på bästa sätt möta de behov och 

önskemål besökare och deltagare i dagens snabbt föränderliga omvärld 

kräver.  

 

• Proaktiv  

Vi ska genom omvärldsbevakning, hög medarbetarkompetens och 

genom samverkan med andra aktörer våga satsa och prova på det nya 

och okända för att bli en kommun som går i täten gällande utveckling 

inom verksamhetsområdet. verksamhetsområdet.  

 

• Socialt och ekologiskt hållbar 

Vi ska värna om Kumla kommuns invånares goda livsvillkor och 

livskvalitet samtidigt som vi prioriterar en ekologisk hållbarhet genom 

att värna om våra gemensamma resurser 
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5. Förklaringsmodell för arbetet med de 

verksamhetsspecifika viljeriktningarna  
 
 

 
 
  

Vad  Vi vill  Vi ska  

Vision och övergripande  

mål (politiska 

ställningstaganden)  

Långsiktiga mål  

(viljeinriktningar  

under mandatperioden)  

  

Kortsiktiga mål 

(intentioner, årliga 

verksamhetsmål)  

Kultur- och  

fritidspolitiskt program,  

områdesvis  

  

Förslag till mål och medel Verksamhetsplan  

Ex:  
Ett rikt föreningsliv är 
en av anledningarna till 
att människor väljer  
Kumla som bostadsort  

Ex:  

Det ska finnas goda 

förutsättningar för 

föreningarna att 

utvecklas sina 

idrottsverksamheter. 

Ex:  
Översyn av arbetssätt och 
system för bokning av 
hallar, utlämning av 
nycklar samt 
prioriteringsordning av 
halltider. 
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6. Verksamhetsspecifika viljeriktningar  

För att möjliggöra ett strategiskt arbetssätt för att nå visionen har kultur- och 

fritidsnämnden tagit fram ett antal fokusområden inom respektive 

verksamhet. Områdena har tagits fram för att tydliggöra vad nämnden vill 

åstadkomma inom verksamhetsområdet både på längre och på kort sikt. Vad 

nämnden vill är sprunget ur fullmäktiges mål:  

• Demokrati och dialog  

Invånare, brukare och medarbetare ska ha möjlighet till ett aktivt 

deltagande för att öka befolkningens delaktighet och stärka 

medborgarnas demokratiska inflytande.  

• Kultur- och fritidsliv  

Kumla kommun erbjuder ett brett och stimulerande utbud av kultur- 

och fritidsaktiviteter.  

• Folkhälsa, vård och omsorg  

Kumla kommun erbjuder god vård, omsorg och stöd samt arbetar 

förebyggande i all verksamhet  

• Utbildning och livslångt lärande  

I Kumla kommun prioriteras det livslånga lärandet och värdesätter all 

form av kunskap.  
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6.1 Folkhälsa  

VAD:   

Kumlas invånare har en god hälsa och är med och formar sitt samhälle. 

Kumlas invånare är aktiva både fysiskt och kulturellt.  

VI VILL:  

• främja möjligheterna till en fortsatt aktiv fritid för äldre. 

• tillhandahålla hälsofrämjande och trygga miljöer som inspirerar och 
lockar till fysisk aktivitet, kulturella upplevelser och lärande.  

• genom trivselåtgärder, skötselinsatser och underhåll i parker och 
grönområden säkerställa en god upplevd trygghet vid 
utomhusvistelse.  

• värna om att det finns goda förutsättningar för föreningar som vill 
utveckla verksamhet med idrott hela livet.  

• skapa utrymme för kulturell mångfald genom andra kulturers 
uttrycksformer.  

• främja kommuninvånarnas upplevelse av delaktighet och 
inflytande.  

VI SKA:   

Se aktuell verksamhetsplan.  
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6.2 Kultur  
VAD:  

Kumlas invånare och besökare upplever att Kumlas kulturliv är dynamiskt 

och har ett tillåtande klimat för det fria skapandet. En mångfald av kulturella 

och konstnärliga uttrycksformer och kulturer från olika etniska grupper är 

kända, synliga och tar plats. Ungas engagemang och lust att uppleva och att 

själva skapa kultur tillvaratas som en resurs för att bidra till ett attraktivt 

Kumla.  

VI VILL:  

• verka för att möjliggöra alla former av kulturyttringar speciellt 
inom områden där privata och kommersiella aktörer inte satsar.  

• tillsammans med andra samhällsaktörer och det civila samhället 
utveckla och stärka barn- och ungdomskultur med syfte att stärka 
skapande och experimentlusta inom kulturyttringar som konst, 
litteratur, musik, teater, film, bild, dans och hantverk.  

• stötta nya kulturformer via modern teknik och uppmuntra unga 
kulturutövare och arrangörer.  

• i samverkan med förvaltning för livslångt lärande säkerställa att 
barn och ungdomar ges möjlighet att ta del av kulturarvet på ett 
pedagogiskt sätt.  

• uppmuntra olika etniska grupper att uttrycka sina kulturyttringar.  

• verka för att konst och kultur har en framträdande roll vid 
planering av nya mötesplatser.  

• genom digital teknik främja allas möjlighet till kulturupplevelser, 
bildning och till att utvecklas sina skapande förmågor. 

• genom digital teknik verka för ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas till att särskilt möta barns och ungas rätt till 
kultur. 

• verka för god tillgång till kultur och kulturutövning hela livet.  

VI SKA:  

Se aktuell verksamhetsplan.  
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6.3 Bibliotek och folkbildning  
VAD:  

Biblioteket är en mötesplats för det fria ordet och en symbol för demokratin 

genom att bidra till folkbildning och värna yttrandefriheten. Biblioteket är 

även ett lokalt kunskapscentrum och en del av det livslånga lärandet. 

Biblioteket är till för alla på lika villkor, besökarnas behov ska ställas i 

centrum och verksamheten ska anpassas efter samhällsutvecklingen. 

Biblioteket ska främja läsning och tillgång till litteratur och ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och unga. Särskild uppmärksamhet ska även riktas 

till personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än 

svenska och nationella minoriteter.  

VI VILL:  

• kontinuerligt utveckla det läsfrämjande arbetet med barn och 
ungdomar i fokus.  

• verka för att biblioteket är en plats som bidrar till ökad digital 
kunskap och följer utvecklingen inom det digitala området.  

• arbeta för att verksamheten speglar Kumlas befolkning oavsett 
ålder, kön, trosuppfattning, etnicitet, funktionshinder, sexuell 
läggning eller socioekonomisk status.  

• att biblioteket har en aktiv roll i det livslånga lärandet.  

• ta vara på och underhålla biblioteksrummet för att inspirera till 
kreativa och öppna arenor.  

• stimulera folkbildningen och dess medlemsorganisationer till att 
mobilisera för kunskapsspridning till dem som står utanför det 
digitala samhället. 

VI SKA:  

Se aktuell verksamhetsplan.  
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6.4 Idrott och motion  
VAD:  

Kumla är väl känt och ett föredöme för sin satsning på idrott. Idrotten 

fungerar som en arena för integration. Inga barn och ungdomar behöver välja 

bort idrott på grund av ekonomiska skäl.  

VI VILL:  

• värna om breddidrotten och tillsammans med föreningslivet skapa 
förutsättningar för allas rätt att vara med.  

• ge förutsättningar för föreningar med elitverksamhet att utvecklas 
och ta tillvara på det marknadsföringsvärde som ges.  

• bidra till hög ledarkompetens och trygga idrottsmiljöer.  

• stötta idrottsföreningar för utökad samverkan med skolan i syfte att 
få fler fysiskt aktiva genom idrott och rörelseglädje.  

• stärka idrottens roll som bärande kraft i integrationsarbetet.  

• säkerställa stödformer för socioekonomiskt utsatta barn.  

• säkerställa stödformer för ungdomar som väljer att idrotta utanför 
traditionell föreningsidrott.  

• stötta och samverka med invånare och samhällets aktörer för att 
öka möjligheten till idrott och motion hela livet ute och inne.  

VI SKA:  

Se aktuell verksamhetsplan.  
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6.5 Bad  
VAD:  

Djupadalsbadet är tryggt och roligt för alla åldrar. Simkunnigheten i Kumla är 

hög i alla åldrar.  

VI VILL:  

• säkerställa att samtliga invånare ges goda förutsättningar att bli 
simkunniga och ges möjlighet att underhålla sin simkunnighet.  

• tillsammans med föreningsliv arbeta aktivt för att erbjuda speciellt 
utsatta målgrupper vattenvana och ge förutsättningar för 
simundervisning.  

• utveckla möjligheter till lek, upplevelse, motion och rekreation.  

VI SKA:  

Se aktuell verksamhetsplan.  
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6.6 Friluftsliv och rekreation  
VAD:  

Naturens värde för friluftslivet och den biologiska mångfalden är väl känd och 

hänsyn tas vid all exploatering.  

VI VILL:  

• verka för sammanhängande stråk för lust till promenader, lek och 
motion i boendenära områden.  

• tillhandahålla parker som inbjuder till rekreation, upplevelser och 
tysta naturrum.  

• bevaka och bevara de mest värdefulla naturområdena för 
framtiden.  

• värna om den tätortsnära skogen som närströvområde och lärande 
miljö för barn.  

• värna om kommunens friluftsområden för ökad aktiv utevistelse.  

• synliggöra betydelsen av naturvärden och ekosystemtjänster. 

• genom skydd och skötsel verka för bevarandet av viktiga 
kulturmiljöer. 

• verka för ett varierat utbud av gröna miljöer. 

VI SKA:  

Se aktuell verksamhetsplan 



 

16 

   

6.7 Föreningsliv och föreningsstöd  
VAD:  

Ett rikt och tryggt föreningsliv bidrar till att människor väljer Kumla som 

bostadsort. Föreningslivet är motorn i ett utvecklande och nytänkande utbud.  

VI VILL:  

• tillhandahålla ett föreningsstöd med en välkänd tydlig inriktning 
och prioriteringsordning.  

• stötta föreningslivet i ledarrekrytering och kompetensutveckling.  

• uppmuntra föreningarna och deras medlemmar genom 
utmärkelser.  

• tillhandahålla forum för samverkan, dialog och utveckling.  

• stötta och samverka med föreningsliv för att skapa gemenskap på 
orten.  

VI SKA:  

Se aktuell verksamhetsplan.  
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6.8 Besökare, evenemang och arrangemang  
VAD:  

Kumla är genom sitt kulturliv, sin konstsatsning och sin elitidrott en attraktiv 

plats för besökare att mötas på. Större evenemang bidrar till att Kumla är 

känd som en plats värd ett besök och som kumlaborna stolt marknadsför.  

Föreningsdrivna arrangemang har hög kvalitet och genom ideella krafter 

erbjuds upplevelser och underhållning.  

VI VILL:  

• lyfta fram och förstärka marknadsföringen av de unika värden som 
elitidrott, konst och kulturliv ger Kumla.  

• verka för att kultur- och idrottsarrangemang arrangeras i Kumla.  

• delta i utvecklingen av övernattningsmöjligheter i Kumla för ökad 

turism.  

• stötta föreningsdrivna utåtriktade arrangemang som bidrar till 
samhörighet och gemenskap.  

• verka för ett ansvarsfullt spelande vid kultur- och idrottsevenemang.  

• verka för användningen av digitala plattformar och tjänster för 
marknadsföring och bokning av aktiviteter, upplevelser och 
evenemang. 

VI SKA:  

Se aktuell verksamhetsplan.  
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7. Prioriterad målgrupp  
VAD:  

Kultur- och fritidsnämnden har barn och ungdomar som prioriterad 

målgrupp. Vi vill säkerställa att alla barn och ungdomar kan utöva sina 

intressen i en trygg miljö och genom delaktighet och dialog bidra till att ge 

ungdomar verktyg att hantera sina liv på bästa möjliga sätt. Arbetet ska ske 

systematiskt med utgångspunkt i barnkonventionen.   

VI VILL:  

• tillhandahålla forum för ungas delaktighet och inflytande. 

• säkerställa barns rätt att starta och delta i kultur- och fritidsaktiviteter 
genom stöd och utbildning till målgruppen, föreningsliv och 
civilsamhällets aktörer.   

• säkerställa barns rätt att skyddas mot droger och diskriminering inom 
förenings- och fritidslivet genom tydliga villkor för föreningsliv och 
civilsamhällets aktörer för att erhålla kommunala bidrag och stöd. 

• genom en tydlig bidragsstruktur för barn- och ungdomsföreningar 
värna om allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar. 

• öka samverkan mellan de nämnder som har ansvar för barn och unga.  

• verka för en hög andel vuxna i miljöer där barn och unga finns.  

• tillhandahålla och säkerställa tillgången till modern teknik för barn och 
unga.  

• ta till vara på unga som goda förebilder genom samverkan med 
föreningsliv och andra aktörer.  

• tillhandahålla stödformer för de barn och ungdomar som väljer att inte 
delta i organiserat föreningsliv.  

• ge ungdomars kulturuttryck utrymme i det offentliga rummet.  

• tillhandahålla attraktiva mötesplatser för unga.  

VI SKA:  

Se aktuell verksamhetsplan.  
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8. Revidering av material  

Programmet är ett politiskt antaget dokument och följs upp samt revideras en 

gång per mandatperiod.  

  

 
 


