
VATTENFALLS VETERANER I STOCKHOLM

Styrelsens verksa m hetsberättelse för 2014

Styrelsen för Vattenfalls Veteraner i Stockholm får härmed avge följande
berättelse över verksamheten är 20t4, föreningens 23:e verksamhetsår.

Medlemsaktiviteter i sammand rag

230 medlemmar har tillsammans deltagit 840 gånger i 18 aktiviteter av olika
slag, bland annat 8 Månadsmöten. Medföljande har 25 ggr deltagit ivåra
arrangemang.

Energifrågor behandlades vid fem möten. Öystein Löseth informerade om
Vattenfall, Lars Ejeklint och Martin Normark gav tips om effektiv
energianvändning, Andreas Regnell berättade om planerna för framtiden, Anna
Borg förklarade elprisutvecklingen och Christopher Eckerberg, Olle Olsson och
Stig Björne presenterade SKB.

Kulturella inslag utgjordes bl a av berättelsen om Monica Zetterlunds karriär,
en visstund med Susanne Alfvengren, en guidad visning på Liljevalchs
Vårsalong, ett föredrag av Ewonne Winblad om Margaretaskolans grundare

Hanna Lindmark samt ett besök på Stockholms Slott.

Friskvårdsinsatser har bedrivits i form av gymnastiken där 17 medlemmar
deltagit vid 28 tillfällen. Gymnastiken äger rum i hyrda lokaler i Hässelby

Strands kyrkas motionslokal. Till friskvård kan också fyra vandringar räknas.

Vandringarna har blivit mycket populära och kombineras med guidning av

intressanta platser som passeras. Under den här rubriken skall också Tommy
Erikssons motionsråd till pensionärer på ett Månadsmöte nämnas.

Ärets resa gick till Finland och innehöll både en energidel, nämligen besök vid
kärnkraftverket Olkiluoto, samt en kulturetl del ifrom av en guidning i Åbo.

Äret avslutades med en uppskattad Julfest på restaurang Modis i Arenastaden.

Mänadsmötena har samtliga ägt rum i Vattenfalls lokaler iArenastaden,
Deltagandet i föreningens verksamhet har, jämfört med de senaste åren, haft
en ökande tendens mätt som antal deltagare i arrangemangen-

En mer utförlig redogcirelse för alla aktiviteter finns i Bilaga 1.



Medlemsantal

Vid 2014 års slut hade föreningen 510 medlemmar. Antalet medlemmar har
visat en ökande tendens de senaste åren. Under året har medlemsantalet ökat
med 8 personer netto. En del i ökningen är medlemmar från SKB. Eftersom SKB

är ett dotterföretag tittVattenfalt har, efter överenskommetse med SKB:s VD,
bolagets pensionärer inbjudits att delta i Vattenfalls Veteraner.

Ekonomi

Verksamhetens kostnader har 2OL4 uppgått till ca 332 000 kr. Dessa har täckts
av medlemmarnas årsavgifter, avgifterna för deltagande i de olika
arrangemangen samt av bidrag från Vattenfall med 82 000 kr. Årets
verksamhet har gett ett underskott om ca 23.OO0 kr, vilket föreslås täckas av
fonderade medel. För detaljer se bifogade Resultat och balansräkning.

Mål och Nyckeltal

Under året har ett antal nyckeltal definierats, målsatts och följts upp i avsikt att
utveckla styrningen av föreningen.

Mål 2014

s00
950
275
350

utfall 2014

Engagerade personer utanför styrelsen 12

Styrelsens arbete

Styrelsen har lagt ner ett stort arbete på att planera, genomföra och följa upp
medlemsaktiviteter samt att rekrytera nya medlemmar. Därutöver har
ledamöterna fortlöpande administrerat föreningens ekonomi, medlemsregister
och övrig verksamhet. Processer har definierats och ansvarsfördetning
preciserats för att få verksamheten att flyta smidigt och därmed öka resurserna
för planering och genomförande av olika aktiviteter.
Styrelsen har initierat ett arbete där medlemmar i Veteranföreningen bidar till
Vattenfa lls h istorieskrivn i ng och gör kom plette ri ngar til I Vattenfal ls h istoriska
webbplats http: //histori a.vattenfall.se

Medlemsantal
Deltagare i aktiviteter
Deltagande medlemmar
Hemsidebesök. Snitt/månad

510
840
230
601
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Medlemsundersökning

I syfte att kunna bredda och utveckla verksamheten har ett 50-tal medlemmar
telefonintervjuats om sina synpunkter på programverksamheten m.m.
De tillfrågade medlemmarna uppfattade programmet som bra. Särskilt
vandringarna, kulturevenemangen och rapporterna på hemsidan omnämns i

positiva ordalag. Av föreslagna nya områden var det "Aktuellt i Stockholm" och
"Energifrågor" som väckte störst intresse. Synpunkterna kommer att tillvaratas
vid kommande programplanering. En programgrupp ur styrelsen har varit
ansvarig för programplaneringen.

lnformation till medlemmarna

Till drygt 350 av medlemmarna har utskicken gjorts i form av e-post och antalet
ökar succesivt. Antalet utskick per år är fyra. Dessemellan skickas information
och påminnelser ut till de som har e-postadresser.

Föreningens hemsida uppdateras snabbt med referat och bilder från
genomförda aktiviteter samt med aktuell information. Hemsidan har utvecklats
till ett effektivt och viktigt hjälpmedel för att informera medlemm arna. Antalet
besök på hemsidan är starkt ökande och under oktober 2OI4 hade vi över
1.000 besök på hemsidan.

Förtroendevalda

Styrelsens sammansättning efter föreningsstämman den 13 mars 2014 är
följande:
Lars Jacobsson
Håkan Nyberg
Björn Wikström
Birgitta Sundström
Sven-Erik Åkerlind
lnger Norberg
Jan Sedvallson

Agnetha Edin

Gun Andersson

ordförande
vice ordföra nde/kassör
sekreterare
verksa m hetsutveckli ng
programgrupp, sammankal lande
ekonomi
programgtupp, hemsida
kl u bbmästa re, progra mgru pp

hedersledamot (adjungerad)

Adjungerad till styrelsen för hantering av medlemsregistret och för data/lT
frågor är Bengt Ejenmark.

Ledamöterna har inte erhållit något arvode för sitt arbete.

Vid föreningsstämman den 11 mars 2015 utgår mandattiden för Jan Sedvallson,
Agnetha Edin, Björn Wikström och Håkan Nyberg.



Styrelsen har haft stor hjälp av aktiva medlemmar som ansvarat för olika
insatser. Marianne Kling har varit ansvarig för gymnastiken. Erik Sandström har
bistått vid frågor om vår hemsida mm. lngvar Aronsson, Marianne Bohman,
Pelle Hägglund och Leif Emsjö har gjort insatser i samband med Julfesten.
Annika Bergenheim har lett vandringar utmed Mälaren i Bromma och i

Judarnskogen mm. Anne Askensjö har svarat för jazzlunch på Myntkabinettet.

Revisorer har varit Hans Ristborg och Lars Segerstolpe med Berthold Eriksson
som revisorssupplea nt.

I valberedningen har ingått Birgitta Dangården (samma nkallande), Bengt
Bergstedt och Britt Fogelström.

Stockholm den 3 februari 201.5
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Biloga 1,

Kort redovisning av alla aktiviteter unde r 2O14

15 januari. Månadsmöte med koncernchefen. För fjärde gången fick
Veteranerna träffa Vattenfalls VD Öystein Löseth. Närmare 80 medlemmar
lyssnade. Vifick höra om förutsättningarna för ny kärnkraft i Sverige och om
utvecklingen av kundnära energilösningar och ny småskalig teknik.

Elpriset är lågt, i både Norden och Tyskland, och väntas så förbli i flera år, på

grund av att produktionen ökar medan efterfrågan står stilla. 2013 blir ett
förlustår, det första för Vattenfall, orsakad av nedskrivningen av anläggnings-
värden med 30 Mdr under året.

Många frågor från publiken avslutade öysteins intressanta och avspända
framträdande.

4 februari. Månadsmöte. Monica Z. "Ett lingonris i ett cocktailglas".
66 musikintresserade veteraner lyssnade intresserat tilljazztrumpetaren och
kompositören Eengt Arne Wallin och Bengt Säve-Söderberg från Monica
Zette rl und-säl lskapet.

Det blev en nostalgisk resa i Monicas fantastiskt breda och personliga karriär
som jazzsångerska, revyartist och skådespelerska. Vi fick se och höra sånger
från många olika epoker ur Monicas liv. Monica Zetterlund-sällskapet har bl.a.
varit drivande i skapandet av Monica Zetterlunds park eller Zetterlunden (i

hörnet av Surbrunnsgatan och Roslagsgatan). Den avslutande frågestunden var
livlig och applåden varm och uppskattande.

20 februari. Liljevalchs vårsalong. 26 veteraner och 4 medföljande hade
samlats på Djurgården för att få en försmak av våren på Liljevalchs. Vår guide
Kerstin Lord lotsade oss genom utställningen och berättade initierat om några
av konstnärerna och deras verk.

Utställningen präglades i hög grad av id6rikedom och kreativitet som bl. a. tog
sig uttryck i intressanta konstverk skapade bl.a. av återvinningsmaterial som
plastflaskor, metalltrådar, byggmaterial, byggplast mm. Visningen avslutades
med gemensam lunch på närliggande Blå Porten.

13 mars. Ärsstämma Nordiska mus6et. Programmet inleddes med att
intendent Wenke Rundberg talade över ämnet "Den svenska folkhems-
lägenheten" för de närmare 100 medlemmarna som kommit till ärsstämman.



Efter pausgymnastiken, ledd av Marianne Kling, fortsatte Andreas Regnell, vice
president Strategy and Sustainability, att tala om Vattenfall i ett strategiskt
perspektiv. Han berättade att elprise rna år låga på börserna både i Norden och
på kontinenten på grund av den kraftiga utbyggnaden av vindkraft och
solceller. Detta gör att Vattenfalls intäkter minskar och leder till behov av
sänkta kostnader, iform av bl. a. personalminskningar.

lngvar Spanne redogjorde för föreningens verksamhet det gångna året och
presenterade en budget för 2Ot4 som innebär en stabilverksamhet, sänkt
bidrag från Vattenfall men oförändrade avgifter.

De avgående styrelsemedlemmarna lngvar Spanne, Annika Bergenheim, Sven-
Allan Eklund avtackades för sina gedigna insatser för föreningen under gångna

år. Till nya styrelsemedlemmar valdes Lars Jacobsson (ordförande), Birgitta
Sundström och Sven-Erik Äkerlind. Därefter vidtog kaffe och smörgås med
musik framförd av The Sustainables med Claes Hedenström och kolleger från
Vattenfall.

27 mars. Besök på Sveriges Television.2g veteraner hade infunnit sig vid TV-
huset på Oxenstiernsgatan. Gittan Möller med kollega visade oss runt i

lokalerna. Studio 1 är den största lokalen, där bl a förberedelser för valvakan
pågick. Vi fick också se rekvisita till olika program som "Gomorronsoffan" och
"Vetenskapens värld". Några våningar upp i huset sitter nyhetsredaktionen som
jobbar med alla nyhetsprogram, inte bara Rapport och Aktuellt. I huset finns
också stora förråd och verkstäder med egna snickare, målare, plåtslagare mm.
SvT har stora utrymmen så W4 lånar lokaler av SW för bl. a. "Let's Dance" och
för sommarens VM ifotboll. Efter besöket på SW vidtog måltid på restaurant
Cassi i närheten.

7 april. Månadsmöte med Susanne Alfvengren. Ett 50-tal veteraner hade
samlats denna regniga aprildag. Under en timme sjöng hon om sommarvindar,
hav, blommor, kärlek och saknad. Mellan visorna berättade hon små historier
med koppling till visorna. Varma applåder följde på hennes framträdande och
hon avslutade med extranumret och hennes mest kända visa "När vi rör
varann".

24 april. Vårvandring utmed Mälaren i Bromma. 27 vandringsglada veteraner

träffades iAlvik för en vandring till Ålsten. Vandringen gick genom natursköna
skogsområden. Det var en härlig vårdag och vandringen gick genom vackra och

spännande platser som t ex f.d. brännvinsbränneriet vid Äppelvikens Gård,

Smedslättens Gård från 1700-talet och det stora flyttblocket Älstenen som gett



namn till gården och området i närheten. Vi hade också en härlig sjöutsikt med

Stora Essingen, Hägersten och öarna mot Kungshatt i blickfånget. Björn

Wikström och flera av deltagarna var kunniga ciceroner i området. Vandringen

avslutades med en spårvagnsresa till Alvik där en trevlig lunch väntade.

5-8 maj. Resa till Finland. 27 veteraner hade samlats vid Viking-terminalen och
blev avprickade av Veteranernas researrangör Jan Sedvallson. Resan startade
med en båttur med Viking Grace genom värtagra Stockholms, Älands och
Äbolands skärgårdar. Efter ankomsten tillÄbo åkte vitill grannstaden Nådendai
och tog in på det berömda SPA-hotellet. Nästa dag ägnades åt Olkiluoto där
bygget av Finlands femte kärnkraftverk pågår. Tredje dagen innebar en rundtur
i ÅUo och besök på bl.a. Slottet, Domkyrkan, Saluhallen och Finlands Sjöfarts-
och Flottmuseum. Efter att ha njutit av den varma vårsolen iÄbo återvände
sällskapet till båten på kvällen för vidare färd till Stockholm dit vi anlände
morgonen därpå.

20 maj. Månadsmöte. Smart el- och energianvändning i dag och i morgon. Till
vårens sista månadsmöte kom trots det vackra sommarvädret drygt 30
veteraner. Vi fick höra det senaste om effektiv användning av el och värme av
två av Vattenfalls experter på området, Martin Normark och Lars Ejeklint.
Energieffektivisering fanns på Vattenfalls agenda fram till 2002 då den lades
ned för att sedan återkomma 2010. I årsredovisningen för 2013 framgår att ett
av fem strategiska fokusområden är att erbjuda hållbara och intelligenta
energilösningar. Martin presenterade de nya produkterna Energy Watch, Smart
Plug och Smart Temp som alla är anpassade till ny lT-teknik. Lars gjorde en
historisk resumrå med början från 1920-talet, då Vattenfall lyfte fram fördelarna
med att använda el i stället för olika bränslen, trots att elen då var relativt dyr.

11juni. Sommarvandring vid Ärstaviken. Promenaden började i strålande sol
och med 25 graders värme. Björn Wikström berättade initierat om platser vi
passerade. Vi gick igenom Tanto koloniområde och kom så småningom upp på
Årstabron där vi hade en fin utsikt över Liljeholmen. Efter en fikapaus vid
Årstavikens södra strand fortsatte vi vår vandring bl. a. förbi den mytomspunna
Årsta gård där Årstafrun bodde. Den avslutande lunchen intogs ute på gården
till restau rang Skanskvarn.

28 augusti. Besök Kungl. Slottet. 28 veteraner och 3 medföljande hade samlats
för en guidad tur genom en del av slottets totalt 616 representationsrum.
Vandringen började i Rikssalen där guiden Ellinor löw hälsade välkommen.
Guidningen fortsatte genom ordenssalarna, kungens och drottningens



representationsvåningar och vidare genom gästvåningen, som använts som
bostad for gästande statsöverhuvuden, och festvåningen med slottets stora
balsal, Vita havet. När den gemensamma vandringen awerkats fanns mdjlighet
att enskilt besöka övriga representationsvåningar som var öppna för allmän-
heten. Slottsbesöket avslutades med en gemensam lunch på restaurang
Myntkrogen på Slottsbacken.

Onsdag 10 september. Månadsmöte. Elpriset rasar. lnbjuden gäst var Anna
Borg, chef för försäljningen av el och värme i Norden. En till synes bekymrad
Anna visade bilder på den hittillsvarande och förväntade elprisutvecklingen.
Den har bl.a. lett till en halvering av Vattenfalls investeringsutrymme, trots
betyda nde kostnadsnedd ragn i ngar. Vä rdekedjan har blivit alltmer komplex.
Småskalig och distribuerad produktion växer snabbt, användningen av smarta
mobiler och sociala medier utvecklas fort, särskilt bland yngre. Vikten av att
känna till och förstå kundens behov och att skapa goda kundrelationer
betonades särskilt av Anna. Annas tydliga och omfattande presentation
efterföljdes sedan av en frågestund.

Efter föredraget visades en av Vattenfalls historiska filmer: "Det hände 1956".

Tisdag 23 september. Vandring runt Hammarby Siö. 27 medlemmar deltog i
denna vandring. Björn Wikström hade som vanligt intressanta saker att berätta
utefter vår promenadväg. T.ex. att Hammarby sjö öppnades mot Saltsjön och
blev en farled in i Mälaren 1929. Vid Sickla Sluss berättade Berth Häglund att
byggföretaget Folkhems kontor ligger här med restaurangen "Göteborg" i
bottenvåningen. Byggföretaget grundades av Sven-Harry Karlsson, känd bl.a.
för sitt konstmuseum i Vasaparken. I Lumaparken, bakom f.d. fabriken, togs en
fikapaus. Ljusare blev det också, men det var bara solen som tittade fram. På

SO-talet tillverkades här 50.000 glödlampor - om dagen! På Restaurang Jimmys
smakade lunchen bra efter den intressanta vandringen.

Torsdag 9 oktober. Månadsmöte. Håll dig itrim.52 veteraner deltog i det
intressanta månadsmötet. Vi hade besök av naprapaten Tommy Eriksson, känd
frän "brytarverkstan" i källaren på B-huset i Råcksta.Tommy, som har erfaren-
het av att arbeta med landslagen i skidor, fotboll och friidrott, berättade om
hur man som pensionär håller sig itrim. Han menade att det handlar om att
underhålla såväl sin kropp (hjärta, lungor, muskler och leder) som sin själ
(stimulans och avkoppling). Träning ska vara skönt och man ska ta det i sin egen
takt. Tommy har delgivit oss några enkla träningstips som finns på Veteraner-
nas hemsida.



Dagens film var "Den underbara kraften" som togs fram till Vattenfalls 75-
årsjubileum.

Onsdag 22 oktober. Studiebesök Svensk Kärnbränslehantering AB. Vi var 29
vetgiriga och frågvisa veteraner som besökte SKB:s huvudkontor i centrala
Stockholm. Otte Olsson och Stig Björne gjorde intressanta presentationer om
företagets resa från 1970-talet till vad som ligger framför dem. Det måste vara
svårt att hitta projekt som är mera komplicerade än att slutförvara Sveriges
kärnavfall. För att ta ett exempel så måste man simulera vad som kommer att
hända vid nästkommande istid! Hur man nu gör det? SKB:s VD Christoffer
Eckerberg anslöt vid slutet av presentationen och deltog även i den efter-
följande lunchen. Det var ett synnerligen informativt möte som vi fick vara med
om. Efter presentationen åt vi en gemensam lunch på restaurang Blekholmen.

Onsdag 29 oktober. Vandring Judarnskogen, Kyrksjön och koloniområden.
Vandringen startade vid Äkeshovs slott. Björn Wikström hade tagit fram en
innehållsrik beskrivning av vandringens sevärdheter. I Norra Ängby stannade vi
till för en medhavd fika med utsikt över den karakteristiska egnahemsbe-
byggelsen från 30-40-talen. Vid Kyrksjölötens koloniområde beskådades
odlingar av sparris, hallonbuskar, höstastrar mm.

Helt nyligen har två grodtunnlar byggts under Spångavägen, i höjd med Kyrk-
sjölötens koloniområde. Tunnlarnas läge bestämdes efter att grodor samlats in
i ett antal hinkar utefter vägen under en sommar och sedan räknade man ut var
flest grodor försökt korsa vägen.

Koloniträdgårdsföreningen Linn6a bjöd på många vackra trädgårdar och små
"miniatyr-hus". Där träffade vi också på föreningen Linn6as ordförande, som
gav oss en fivfull skildring av området. Som avslutning åt vi lunch på Bromma
krog vid Brommaplan.

Onsdag 12 november. Månadsmöte. Författarmöte. Ewonne Winblad
berättade att hon av sin svärmor, Rut Sundin Winblad, fått en vaxduksbok med
matsedlar från hushållsskolan Margareta, grundad av hennes moster Hanna
Lindmark. Denna bok blev starten på ett mångårigt arbete med att utforska
Hanna Lindmarks väg från fattig flicka till företagsledare.

Berättelsen om Hanna är en berättelse om en flicka som 1860 föddes i en
torparfamilj i Ängermanland, där hon nio år gammal såldes på auktion. Efter
många år som fosterbarn och piga hos norrländska bönder startade hon vid
fyrtio års ålder en egen matservering med ett blygsamt handlån från tidigare
arbetsgivare. Snart äger hon en blomstrande affärsrörelse med verksamhet
över hela landet, slotten Steninge och Mauritzberg samt Dicksonska palatset i



Göteborg. Hanna Lindmark dog 1941. När hennes testamente öppnades gick all
kvarlåtenskap till fyra missionssällskap.

Författaren ställde sig frågan "Hur kunde detta stora och framgångsrika företag
försvinna efter Hannas död?" och fortsatte därför att söka efter svar. I ett
kassaskåp i Missionsförbundets arkiv finner författaren dokument som avslöjar
skandaler, bedrägerier och en förhoppning om välgörenhet i Guds namn som

aldrig infriats. Historien rymde även inslag av skambelagd homosexualitet och
bigotteri. En sann historia om en fantastisk kvinna och ett förskingrat arv.

Efter denna fascinerande skildring avtackades Ewonne Winblad och hennes
man Lennart Winblad, som svarat för källforskningen och som också

medverkade vid mötet.

Månadsmötet avslutades med filmen "Dags för kärnkraft" frän 1969.

Onsdag 19 november. ölprovning. Vivar 1,9 glada veteraner som fick lära oss

rnycket om ölens historia och rikedom på puben The Queens Head på Drott-
ninggatan. Under ledning av pubens chef, Daniel Fischer, "reste" vi mellan olika
länder och smakade oss fram. öl kan verkligen smaka olika. Många glas var det.
Vi provade totalt 8 olika ölsorter. Besöket på puben var mycket uppskattat.
Några av oss stannade kvar efter provningen och inmundigade en god middag
från pubens utmärkta kök.

Torsdag 27 november. Jazzlunch på Myntkabinettet. 28 av veteranmedlem-
marna lyssnade tilljazz och åt soppa som en del av den totalt 90 personer stora
publiken. Tom-Eddye Nord6n's väljazzande kvintett, där medlemmarna är
studenter från Kungliga Musikhögskolan, bjöd pä jazz från Dizzy Gillespie's tid
som musiker och kompositör - 1930-70-talet. En påtagligt nöjd publik avnjöt
både ett välkomponerat program och en välkryddad blomkålssoppa, åtfolld av
kaffe. Med orkestern i blickpunkten hade vi, genom konsertlokalens fönster,
Kungl. Slottets ftyget i bakgrunden. Där lyste den sällsynta novembersolen upp
fasaden för en kort stund. ljazzlunchavgiften ingick också entr6 till museets
utställningar som också kunde besökas.

Torsdag 11 december. Veteranernas Julfest. l-20 veteraner tog tillfället i akt att
på julfesten få träffa gamla vänner och kollegor från Vattenfallstiden.

Kvällen började med glögg, pepparkakor, mingel och lottförsäljning av Gun
Andersson och Birgitta Sundstedt. Därefter intogs det dukade bordet med kall
jultallrik. Ordförande Lars Jacobsson hälsade alla välkomna och Jan Sedvallson
och Agnetha Edin tog upp snapsvisorna till sillen. När tallrikarna var tömda var
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det dags att röra på sig och förse sig med mer mat från den uppdukade
traditionel la jul buff6n.

Speciellt inbjudna till festen var föreningens 39 nya medlemmar, varav 25 hade
tackat ja. De fick till övriga veteraners stora förtjusning, tillsammans med Sven-
Erik Åkertind och Marianne Bohman, träda fram och stämma upp i sången
"Debutantvisan".

Årets "Flitigaste Veterane/' var Betty Johansson, Karin Ringdahl och Anki
Sahl6n som hyllades med varsin chokladask och varma applåder.

När alla försett sig med kaffe och godsaker var det dags för kvällens
underhållning. Marianne Bohman och Pelle Hägglund sjöng och berättade om
våra mest kända poeter och trubadurer. Ett musikaliskt korsord ingick också,

där Margareta Olsson vann 2 teaterbiljetter.

Även i år kom tomten på besök och kåserade om tomtens EU-engagemang.

Tomten (Leif Emsjö) var också behjälplig vid lotteridragning och vinstutdelning.

Kvällen avslutades med att Lars Jacobsson tackade alla som varit delaktiga i

genomförandet av julfesten med en julklapp och önskade alla veteraner en God

Jul och ett Gott Nytt Veteranår. En abonnerad buss avgick sedan mot västerort.

-ooOOoo--
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