
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

Plats och tid Stadshuset, Kumla, klockan 17.30-18.50 
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Elisabeth Ekestubbe (m) 
 Bert Eriksson (s)  Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Sven-Inge Carlsson (s) Gun-Britt Ahlin (s) tjg ers 
 Ulla Engkvist Gullberg (s)  
 Sten Persson (s)  
 Roger Arvidsson (s)  
 Margurite Landin (c)   
 Dan Schöllin (kd)  
 
Ej tjg ersättare Sven-Håkan Trygg (s) Carl Gitye (s) 
 Per Bergdahl (s) Gilis Gager (c)  
 Kjell Karlsson (s) Gerth Thorstensson (fp) 
 
Övriga Peter Eriksson Kurt Larsson 
 Lennart Lundgren Rolf Ohlsson 
 
Justerare Roger Arvidsson 
 
 
Sekreterare .................................................... §§ 57-76 
 Rolf Ohlsson                                
 
 
Ordförande ..................................................... 
 Carl-Gustav Thunström                                               
 
 
Justerare ..................................................... 
 
 

Roger Arvidsson 

 
 Anslag/Bevis 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2006-06-08 
 

Datum för uppsättande 2006-06-15 Datum för nedtagande 2006-07-07 
 

Förvaringsplats Miljö- och byggnadsnämndens expedition 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Rolf Ohlsson 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  57        

 
Budgetuppföljning, månadsrapport maj 2006 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 26 maj 2006 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport maj 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport maj 2006 godkännes.  
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  58        

 
Överföring av budgetavvikelser i bokslut 2005 till budget år 2006 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 20 mars 2006 beslutat att 50 % av  
miljö- och byggnadsnämndens överskott d.v.s. 155 tkr skall föras 
över till 2006 års budget.  
 
Förvaltningschef Kurt Larsson har den 22 maj 2006 upprättat tjänste-
utlåtande med förslag till fördelning av miljö- och byggnadsnämnd- 
ens överskott 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till fördelning av överskott godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  59 Dnr 526/2006.002 

 
Komplettering av attestförteckning för miljö- och byggnads- 
nämnden gällande sommaren 2006 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 17 maj 2006 upprättat för- 
slag till komplettering av attestförteckning för miljö- och byggnads- 
nämnden gällande sommaren 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till komplettering av attestförteckning för miljö- och bygg- 
nadsnämnden gällande sommaren 2006 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  60 Dnr 9/2004 

 
Attestförteckning för miljö- och byggnadsnämnden 2006 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret kommer till miljö- och byggnads- 
nämnden den 8 juni 2006 att presentera förslag till attestförteckning. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget beslut i avvaktan på förslag till attestförteckning. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till attestförteck- 
ning gällande från 1 september 2006. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Förslag till attestförteckning godkännes. 
_____ 
 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  61 Dnr 572/2006.041 

 
Budget 2007 och flerårsbudget 2008-2009 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 17 maj 2006 upprättat förslag 
till grundbudget för 2007 och flerårsbudget för 2008 – 2009. 
 
Förslaget har behandlats i den lokala samverkansgruppen den 22 maj
2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till budget för 2007 och flerårsbudget för 2008 – 2009  
godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 

 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 

 



                                                              7 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  62 Dnr 522/2006.427 

 
Folkracebana för funktionshindrade 

Ärendebeskrivning Kumla funktionshindrades motorklubb har den 16 maj 2006 inkom- 
mit med ansökan om att få anlägga en folkracebana på Scantec AB:s 
fastighet Kvarntorp 1:18. 
 

Arbetsutskottets förslag Anmälan enligt Miljöbalken godkännes. 
 
Bygglov för byggnad och motorbana kan medges när erforderliga 
handlingar inkommit och godkänts. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kumla funktionshindrades motorklubb 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  63        

 
Ansökan om tillstånd för Jetskiåkning i Norrtorpssjön , Kumla - 
yttrande 

Ärendebeskrivning Örebro Kumla Jet Racing Club har i skrivelse från den 30 april 2006 
ansökt om tillstånd för körning med vattenskoter i Norrtorpssjön,  
Kumla. 
 
Beslut om dessa tillstånd fattas av Länsstyrelsen. 
 
Styrgruppen för fysisk planering har behandlat frågan och är tvek- 
samma till att tillstånd beviljas med hänsyn till andra intressenter. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 maj 2006 att  
uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att återkomma till arbetsut- 
skottet efter att ha inhämtat synpunkter från berörda intressenter om 
möjligheten till samordning av de olika aktuella verksamheterna. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Körning med vattenskoter föreslås tillåtas under en prövotid på 1 år, 
varefter verksamheten bör utvärderas. I arrendeavtalet bör även 
regleras tidpunkterna för när körning är tillåten. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  64        

 
Revidering av kommunens handikappolitiska plan 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 21 oktober 2002, § 93, en handikap-  
politisk plan för Kumla kommun. Planen anger vilka åtgärder som 
skall vidtas, tidplan för åtgärdernas genomförande samt ansvarig  
nämnd för respektive åtgärd. 
 
En uppföljning av vilka åtgärder som nämnderna genomfört redovi- 
sades för kommunstyrelsen i mars 2005. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2006, att 
sända ut ett reviderat förslag på remiss till sociala rådet och samtliga 
nämnder samt att förslaget publiceras på kommunens hemsida. 
 
Remissvar skall vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 
15 juni 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Remissförslaget godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunledningskontoret 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  65 Dnr 1015/2005.214 

 
Kugghjulet m.m. Via industriområde. Västra Bangatan m.m. 
Detaljplan (enkelt planförfarande). 

Ärendebeskrivning Detaljplaneändringens syfte är att utöka kvarteret Kugghjulet och 
Remskivan åt söder, för att ge möjlighet till industriutbyggnad mot 
Vissbergagatan. Befintligt industrispår som idag är framdraget till  
Kugghjulet 3 föreslås kunna förlängas åt söder. 
 
Planområdet är beläget i Via industriområde i södra Kumla, och be- 
gränsas i norr av Kugghjulet 3 (Malmbergs Elektriska Svenska AB)  
och Remskivan 2, i söder av Vissbergagatan, i väster av Byrstagatan 
och i öster av Västra Bangatan och järnvägen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2005 att 
detaljplaneändring behöver göras och att planändringen kan ske  
med enkelt planförfarande. I och med att planändringen hanteras  
som enkelt planärende, och då ingen utställning sker, är samråds- 
kretsen begränsad. 
 
Synpunkter skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 
den 29 maj 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut i avvaktan på utlåtande efter samråd. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 31 maj 2006 upprättat särskilt 
utlåtande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Det kompletterande detaljplaneförslaget antas enligt Plan- och bygg- 
lagen kap 5 § 29. 
_____ 
 

 Detta beslut får enligt 13 kap 1 och 5 §§ Plan- och bygglagen över- 
klagas av den som senast under utställningstiden framfört synpunkter
som inte tillgodosetts. Se besvärsbilaga. 

 

                                                                                                                                           forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  65 forts Dnr 1015/2005.214 

 
Kugghjulet m.m. Via industriområde. Västra Bangatan m.m. 
Detaljplan (enkelt planförfarande). 

 Justering av protokollet med beslutet tillkännagives på kommunens  
anslagstavla 2006-06-15. 
 
 

Expediering EON Elnät Sverige AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  66 Dnr 450/2006 

 
Södra Yxhult 1:1, 1:3, 1:4 och 1:5. Nybyggnad av 2 småhus och 
2 – 3 hästgårdar. Lokaliseringsprövning. 

Ärendebeskrivning Kumla kommun planerar att sälja 4-5 tomter för enskilt byggande av 
småhus och hästgårdar väster om Holmagatan (länsväg 637) sydöst 
om Hällabrottet. 
 
Utmed Holmagatan finns redan 3 avstyckade obebyggda tomter som 
föreslås regleras till 2 större tomter (ca 2 400 m2). Väster därom  
planeras 2-3 större fastigheter (ca 11 000 – 14 000 m2) som kan bli 
lämpliga till mindre hästgårdar. 
 
Bebyggelsen förutsätts kunna anslutas till kommunens va-ledning 
utmed Holmagatan. Utfart mot länsvägen ordnas via den öst-västliga 
vägen i södra gränsen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 februari 2006,  
§ 46, att miljö- och byggnadskontoret och tekniska kontoret får i 
uppdrag att arbeta vidare med inriktningen att tomter och hästgårdar 
skall kunna erbjudas i det markområde kommunen äger väster om 
Holmagatan. 
 
Synpunkter skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 
den 19 maj 2006. 
 
Yttrande med erinringar har inkommit från fastighetsägarna till Övra 
Vesta 2:4, Södra Mossby 1:58, Södra Yxhult 1:2. 
 
Länsstyrelsen har inget att erinra under förutsättning att det generella
biotopskyddet avseende alléer, stenmurar, odlingsrösen, diken och 
åkerholmar beaktas. 
 

Arbetsutskottets förslag Lokaliseringen till två enbostadshus och tre hästgårdar godkänns  
under förutsättning att anslutning sker till kommunens VA-ledning. 
 
Utfarter ordnas via befintlig väg i södra gränsen. 
 

 
                                                                                                                                   forts
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  66  forts Dnr 450/2006 

 
Södra Yxhult 1:1, 1:3, 1:4 och 1:5. Nybyggnad av 2 småhus och 
2 – 3 hästgårdar. Lokaliseringsprövning. 

 Hästgårdarna får användas till max 2 vuxna hästar. 
 
Stall m.m. lokaliseras så att betydande olägenheter inte uppkommer 
för omgivningen. 
 
Byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till landskapsbilden och naturvärdena på platsen. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Tomas och Ulla Bergkvist, Övra Vesta 2:4 (Besvärshänvisning). 
Mattias och Ann-Sofie Karlsson, Södra Mossby 1:58 (Besvärshänvis-
ning). 
Rune och Ingrid Blomkvist, Södra Yxhult 1:2 (Besvärshänvisning). 
Svenska kyrkan, Övra Vesta 3:1. 
Johnny Johansson och Rose-Marie Oresen Johansson, Övra Vesta  
1:5, 1:6, 1:7. 
Emil Mänd och Lena Roslund, Södra Mossby 1:46. 
Tekniska kontoret 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  68 Dnr 532/2006 

 
Norra Mos 1:2 och Kumla 13:89 (avstyckning från). 
kv Grossisten. Företagsgatan 1. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Kumla Fastighets AB ansöker om bygglov för nybyggnad av verkstad
och kontor ca 535 m2 hall för uthyrning till PA:s lantmaskinservice  
AB. 
 
Åtgärderna överensstämmer med gällande detaljplan. 
 

Arbetsutskottets förslag Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar inkommit och god- 
känts. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kumla Fastighets AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  69 Dnr 513/2006 

 
Norra Mos 1:2 (avstyckning från) kv Företagaren.  
Företagsgatan 4. Bygglov. 

Ärendebeskrivning K Östmans Förvaltning AB ansöker om bygglov för nybyggnad av ca
800 m2 verkstadslokal med kontor och personalutrymmen. 
 
Åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan. 
 

Arbetsutskottets förslag Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar inkommit och god- 
känts. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering K Östmans Förvaltning AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  70 Dnr 387/2006 

 
Bysta 1:5. Hällabrottet. F.d. Yxhults huvudkontor. Ansökan om 
delvis rivning. 

Ärendebeskrivning Kumla kommun ansöker om rivning av södra och västra delen av f.d.
Yxhults huvudkontor i östra Hällabrottet. 
 
Byggnaden ritades av professorn och arkitekten Helge Zimdal och  
uppfördes 1956 (tillbyggd med västra delen 1976). 
 
För området finns en detaljplan som vann laga kraft 2000. I planen 
finns skyddsbestämmelser för huvudkontoret m.fl. byggnader i om- 
rådet. Enligt planbeskrivningen bör byggnaderna bevaras i ursprun- 
lig och nuvarande stil. 
 
Plan- och bygglagen 3 kap 12 § anger att byggnader som är särskilt 
värdefulla ur bl.a. kulturhistorisk synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär inte får förvanskas. 
 
I den av kommunfullmäktige 1990 antagna bevarandeprogrammet 
finns f.d. huvudkontoret ej med. 
 
Ansökan har remitterats till Länsstyrelsen, Länsmuseet, Yxhultsbygd-
ens hembygdsförening och kultur- och fritidsnämnden för samråd. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 maj 2006, § 52, att 
ärendet återremitteras i avvaktan på yttranden. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut i avvaktan på yttrandena. 
 
Örebro Läns Museum har den 31 maj 2006 inkommit med skriftligt  
yttrande och muntliga yttranden har lämnats av Länsstyrelsen,  
Yxhultsbygdens hembygdsförening och kultur- och fritidsnämnden. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Med hänvisning till sökandes framförda skäl medges rivningslov 
enligt PBL 8 kap 16 § för södra och västra delen. 
 

 
                                                                                                                                        forts
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  70 forts Dnr 387/2006 

 
Bysta 1:5. Hällabrottet. F.d. Yxhults huvudkontor. Ansökan om 
delvis rivning. 

 Bygglovsansökan för ombyggnad av delningen skall redovisas och 
godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. Tillgänglighet, ändamål
m.m. behöver också redovisas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden instämmer i övrigt med lämnade  
yttranden. 
_____ 
 
 

Expediering Tekniska kontoret 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Örebro Läns Museum 
Yxhultsbygdens hembygdsförening 
Kultur- och fritidsnämnden. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  71        

 
Namnsättning 

Ärendebeskrivning Föreligger skrivelse från namnsättningsgruppen om förslag till gatu- 
namn, adresseringar m.m. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår i yttrande den 23 maj 2006 
att parkeringen utanför ICA Maxi får namnet Bryggeriet, samt att 
gatorna i det planerade Skogstorpsområdet får namn som anknyter 
till skolans värld. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslaget till namnsättning och adressering vid Torget samt kvarteren
i Skogstorp godkännes. 
 
I Kvarntorp godkännes namnen Mexivägen, Garpings väg och  
Berghsugnsvägen. 
 
Namnsättning av parkeringen och Skogstorpsgatorna återremitteras  
till namnsättningsgruppen. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  73        

 
Verkställda delegationer parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Ärendebeskrivning Anmäles 7 delegerade beslut angående parkeringstillstånd för rörelse-
hindrad under perioden 18 april 2006 till och med 15 maj 2006. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att lägga anmälda  
delegerade beslut till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets förslag Anmälda delegerade beslut lägges till handlingarna. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  74        

 
Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 15 delegerade beslut angående bostadsanpassning under  
perioden 18 april 2006 till och med 16 maj 2006.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att lägga anmälda  
delegerade beslut till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets förslag Anmälda delegerade beslut lägges till handlingarna. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-05-29 
  
 MBN §  76        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Kommunstyrelsen fastställde den 5 april 2006 befolkningsprog- 
    nosen som riktlinje för kommunens planering. 
 
2. Kommunstyrelsen godkände den 5 april 2006 barnbokslut 2005 
    för Kumla kommun. 
 
3. Kommunfullmäktige godkände den 24 april 2006 årsredovisning  
    för Kumla kommun för år 2005. 
 
4. Kommunfullmäktige beviljade den 24 april 2006 kommunstyrel- 
    sen, övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ 
    ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005. 
 
5. Bert Eriksson tackar för uppvaktningen på sin 60-års dag. 

  

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


