SALTVIK
INFORMERAR

september 2022

Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY
E-post: info@saltvik.ax
Hemsida: www.saltvik.ax

Byggnads- och miljönämnden informerar:

9 / 2022

Samhällsinformation

Tel: 48 900

Fax: 489 011

Kommunkansliet
informerar:

BYGGNADSINSPEKTION
Kommunfullmäktige har beviljat
tjänstledighet för byggnads- och
miljöinspektören under tiden 8.8.2022 –
7.8.2023. Rekrytering av vikarie påbörjades
omgående, men tjänsten är ännu obesatt.
Om du har ärenden som gäller byggnads- och
miljöområdet ber vi dig vänligen kontakta
växeln på telefon 018 – 48 900 eller per
e-post info@saltvik.ax för närmare
information.
Ärenden som gäller byggnads- och miljöområdet handläggs i huvudsak koncentrerat
till onsdagar.
För närvarande fungerar kommuningenjören
som vikarierande byggnadsinspektör i
enlighet med gällande förvaltningsstadga.
Fortsatt information gällande byggnadsinspektionen kommer i nästa kommuninfo
och på vår hemsida.

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN
SAMMANTRÄDER
Byggnads- och miljönämnden sammanträder
preliminärt:
Tisdag 20 september
Mötet hålls kl. 18.30 på Kommungården i Nääs.
Byggnadslovshandlingarna ska vara byggnadskansliet tillhanda senast 10 dagar före mötet.

E-FAKTUROR ELLER
DIREKTBETALNING
För att ansluta till e-fakturatjänsten behöver du
en tidigare faktura från kommunen och ange den
fakturans referensnummer i bankprogrammet.
Obs! Om fakturan är adresserad till flera
personer, står ett kundnummer i övre högra
delen av fakturan. Referensnumret styrs till
kundnumret, så registrera e-faktura med en
fakturareferens som hör till ditt personliga
kundnummer.
Om du inte sköter bankärenden via t.ex. dator
eller läsplatta, finns möjlighet att beställa
direktbetalning. Kontakta din bank för att
beställa funktionen. Observera att du behöver
beställa detta skilt för de olika tjänster du får
faktura för, tex hyra, hemservice, bygglov osv.
Har du frågor gällande detta går det bra att
kontakta oss via kommunens växel
tel 018-48 900 (må – to kl. 9.00 – 15.00).

SALTVIK INFORMERAR
Saltvik Informerar för oktober
delas preliminärt ut torsdag 29 september.
Stopptid för material är torsdag 15 september.
Material tas emot i redigerbart, elektroniskt
format per e-post info@saltvik.ax.
Stopptider för material, utdelningsdatum och
annonspriser hittas på www.saltvik.ax under
Kommunen.
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Kommunstyrelsen
informerar:
KOMMUNSTYRELSEN
SAMMANTRÄDER
Kommunstyrelsen sammanträder
preliminärt:
Tisdag 30 augusti
Måndag 12 september
Mötena hålls kl. 17.00 på Kommungården i
Nääs om inget annat meddelas.
KOMMUNFULLMÄKTIGE
SAMMANTRÄDER

Äldreomsorgsnämnden
informerar:
TJÄNSTLEDIGHET
Äldreomsorgschef Maria Knip är
tjänstledig 5.9.2022 – 31.7.2023.
Under tjänstledigheten fungerar Ritva
Eklund som hennes vikarie.
Kontaktuppgifter till vikarierande
äldreomsorgschefen från och med
5.9.2022 är:
E-post: ritva.eklund@saltvik.ax
Telefon direkt: 018 431 660
Mobil: 0457-361 34 31

Kommunfullmäktige sammanträder
preliminärt:
Måndag 26 september
Mötet hålls kl. 19.00 på Kommungården i
Nääs om inget annat meddelas.

Tekniska nämnden
informerar:

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDER
Äldreomsorgsnämnden sammanträder
preliminärt:
Tisdag 27 september
Mötet hålls kl. 18.30 på Sunnanberg
vårdhem om inget annat meddelas.

VINTERFÖRVARING AV BÅTAR
Vid Hamnsundet finns möjlighet till vinterförvaring
av båtar.
Om du önskar använda vinterförvaringen, ska du
meddela dina kontaktuppgifter till
kommunkansliet på tel. 48 900 eller
per e-post info@saltvik.ax.
Både båten och trailern ska vara tydligt märkta med
ägarens kontaktuppgifter!
Vid frågor, kontakta byråsekreterare
Ylva Westerberg på tel. 489 022 eller
e-post: ylva.westerberg@saltvik.ax.

TEKNISKA NÄMNDEN
SAMMANTRÄDER
Tekniska nämnden sammanträder
preliminärt:
Onsdag 21 september

DET HÄNDER PÅ SUNNANBERG
Måndagar kl. 14:
 Bingo
Tisdagar och onsdagar kl. 10 – 15:
 Skapande verksamhet samt bakning
 temadag trädgård/ blommor
 handarbete.
Torsdagar
 kl. 10: Individuell terapi
 kl. 14: Församlingen på besök
Utevistelse alla dagar.
Alla pensionärer som bor hemma är också
välkomna.
Anmäl er till sysselsättare Susann Mansén,
tel. 0457-365 00 11 eller 43 160.

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården i
Nääs om inget annat meddelas.
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Utbildningsnämnden
informerar:

GUBBCAFÉ
Onsdag 21 september kl. 12.30 – 14.00.
Välkomna hälsar Malin Åberg!

BIBLIOTEKET
Tack för mig!

STICK- OCH VIRKCAFÉ
Torsdag 22 september kl. 18.30 - 20.00.

Tänk vad åren går – 25 år – ett kvartssekel sedan jag
Välkomna hälsar Malin Åberg!
började jobba här vid Saltviks kommunbibliotek. Aldrig
trodde jag då att det skulle bli så många år här i biblioteket.
BOKCIRKEL
Men nu är tiden inne för mig att sluta och lämna över till
min efterträdare.
Det har varit glädje och skratt men även blod, svett och
tårar och mycket jobb. Under dessa år har jag här mött
många människor i alla åldrar. Jag kommer helt säkert att
sakna Er.
Till min efterträdare säger jag välkommen Malin Åberg och
lycka till.
Alla besökare, ta emot Malin väl!
Varma hälsningar från
Anna -Lena Nordberg-Dahlén

Den gemensamma Norråländska bokcirkeln för
Geta, Finström, Saltvik och Sund startar i Sunds
bibliotek måndag 12 september kl. 18.30.
Bokcirkelledare är Katarina Norrgård.
Anmäl dig till Sunds bibliotek tel. 45 978
senast 6 september.

PÅMINNELSE
Vänligen ta med lånekortet eller annan ID-handling
när Ni besöker biblioteket och vill låna.

PRESENTATION
Hejsan!

BOKNYHETER
Vuxna

Jag heter Malin Åberg och kommer att jobba som
bibliotekssekreterare på Saltviks bibliotek från och
med den 11 augusti. Jag kommer ursprungligen från
Ingå på fastlandet men har sommarjobbat och bott
på Åland i sammanlagt mer än femton år.
Jag är utbildad litteraturvetare, med
informationsvetenskap som biämne, och har tidigare
arbetat både på Lemlands och Jomalas
kommunbibliotek. I Lemland hade jag huvudansvaret
för de kulturella evenemangen medan mina
arbetsuppgifter i Jomala fokuserade på barns
läsglädje, båda två var erfarenheter som jag med
nöje vidareutvecklar i Saltvik. Kom gärna till
biblioteket och säg hej åt mig, jag ser fram emot att
få träffas!

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

17.30 – 20.00
08.30 – 14.00
08.30 – 14.00
17.30 – 20.00

Lunchstängt 11.00 – 11.30.
Tel. 48 534, e-post: biblioteket@saltvik.ax
Hemsida: www.saltvik.ax.

Gammalt och nytt från Föglö
2022
Arnaldur Indridason

Ondskans ekon

Erik Axl Sund

Otid

T.I Lowe

Under Magnoliaträden

Josefin sundblom

Vallmosystrar

Barn
Michelle Paver

Vargbröder –
Isdemonens hämnd

Eva C Johansson

S som i skräck - Fångad

Torsten Bengtsson

SPLEJ –
Mysteriet med djävulen

Per Østergaard

Minifakta om snabba båtar

Eva Susso

Fakta om blodomloppet

MEDIS info
Malin Åberg är nu MEDIS kontaktperson i Saltvik.
Kursplaneringen för vårterminen 2023 börjar snart
här i höst. Malin tar gärna emot kursönskemål per
tel. 48 534.

Utbildningsnämndens information fortsätter…
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STYRKETRÄNING
För föräldrar hemma med barn

FÖRSÄLJNING AV BIL
Nu säljer kommunen sin bil som man transporterat
mat i mellan Ödkarby skola och Skogsgläntan
daghem. Det är en Ford C-MAX 2,0 TDCi, med
dieselmotor och automat-växellåda. Årsmodell
2009. Bilen är medkörd 224 931 km och är nu
avställd på grund av den inte är i körbart skick.
Enligt utlåtande från verkstad behöver befintlig
växellåda ersättas med ny samt spjällhus i motorn
fixas. Sommardäck (i bra skick) och vinterdäck på
fälg finns.
Bilen finns för påseende vid Strömma vägstation.
Kontakta fastighetsskötare Owe om det finns
frågor tel. 0457-522 16 26.
Bilen säljes i befintligt skick till högstbjudande.
Skicka ditt bud och dina kontaktuppgifter till
info@saltvik.ax senast 30.9.2022.

SENIORTRÄNING
för pensionärer

Med kroppen som redskap tränar vi på
kroppens grundläggande rörelser och styrka.
Du lär dig träna utifrån din egen nivå och
bygger dig starkare och rörligare.
Målgrupp: Föräldralediga mammor och pappor i
Saltvik
Plats: Ödkarby skolas idrottssal
Tidsperiod: september - november
Träningstillfällen: 12 pass, tisdagar med start den:
13/9, och stopp den: 29/11
Klockslag: 12.00 - 13.00
Anmälan: Till fritidsledare Johan
tel. 0457 - 53 00 729 eller mejl
johan.pavals@saltvik.ax
Det går även bra att komma oanmäld.
Kostnad: Träningen är avgiftsfri
Träningspassens syfte är att erbjuda
föräldralediga i kommunen allmän styrke-,
konditions- och rörlighetsträning i grupp.
Passen leds av kommunens fritidsledare Johan
Påvals och hålls i Ödkarby skolas idrottssal.

Med kroppen som redskap tränar vi på kroppens
grundläggande rörelser och styrka. Vi börjar träna
utifrån din egen nivå och bygger dig starkare och
rörligare tillsammans.

Har du frågor/funderingar kring denna träning,
kontakta fritidsledare Johan Påvals.

Målgrupp: pensionärer i Saltvik, damer och
herrar.
Plats: Ödkarby skolas idrottssal.
Tidsperiod: 7 tillfällen september - december
Datum för de 7 tillfällena, fredagar:
16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12
Klockslag: 12.30 - 13.30.

Inom kommunen har vi en hel del taggar som ni
som kommuninvånare använder i olika situationer.
I vissa fall finns behovet under en begränsad tid,
exempelvis för familjer med barn i våra daghem.
Jag vill därför be er returnera taggar som inte
längre används. På så sätt kan vi använda dem till
nya användare och uppnå ett mera hållbart flöde.
Ni kan returnera taggen till någon av våra enheter,
vid kommunkansliet eller i kommunens postlåda
vid Nääs. Tack för ni bidrar till hållbara lösningar i
kommunen! Peter Holm.

Anmälan:
till fritidsledare Johan tel. 0457-53 00 729 eller
mejl johan.pavals@saltvik.ax men det går även bra
att komma oanmäld.
Kostnad: Träningen och ev skjuts är avgiftsfri.
Träningspassens syfte är att erbjuda pensionärer
allmän styrke-, konditions- och rörlighetsträning i
grupp. Passen leds av kommunens fritidsledare
Johan Påvals och hålls i Ödkarby skolas idrottssal.
Övningarna kommer exempelvis att bedrivas
genom så kallad cirkelträning.
För mer info om skjuts till träningen eller frågor
om själva träningen, kontakta fritidsledare Johan.

RETURNERA LÅS-TAGGAR

UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDER
Utbildningsnämnden sammanträder
preliminärt:
Onsdag 21 september
Mötet hålls kl.19.00 på Kommungården i
Nääs om inget annat meddelas.
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IF Fram informerar:
FRIIDROTT

FÖLJ IF FRAMS VERKSAMHET!
Om Ni vill veta mera om vad som är på gång inom
föreningen, resultat från matcher,
rapporter från träningar och intressanta intervjuer, följ
oss på:
Hemsida: www.iffram.ax (Här kan man anmäla sig till
våra fotbolls- och innebandygrupper)
Facebook: @ifframsaltvik
Instagram: @ifframaland
Verksamhetsledare Kristian Karlsson:
vl.iffram@gmail.com eller 0457–3455458

FOTBOLL
Träningarna för barn- och ungdomslagen är i full gång,
men det går självklart bra att hänga på när som helst!
Kontakta verksamhetsledaren för närmare information.
Anmäl Ert intresse till vl.iffram@gmail.com med
barnets namn och födelseår.
Lagen inom IF Fram:
Pojkar och flickor 2017
Måndagar kl. 18.00 – 19.00 i Rangsby
Information och anmälan på www.iffram.ax/pf2017
Pojkar och flickor 2016
Ledare – Kristoffer Lundberg och Nick Björkvall
Måndagar kl. 18.00 – 19.00 i Rangsby
Pojkar och flickor 2014-15
Ledare – Fredrik Björklund och Markus Sjöström
Onsdagar kl. 18.00 – 19.00 i Rangsby
Pojkar 2011 – 12
Tillsammans med IFFK
Ledare – Jonas Abrahamsson och Patrick Palmu
Tisdagar kl. 18.30 – 20 i Markusböle
Torsdagar kl. 18.30 – 20 i Rangsby
Flickor 2010 – 12
Tillsammans med IFFK
Ledare – Maria Johansson
Tisdagar kl. 18.30 – 20.00 i Markusböle
Torsdagar kl. 18.30 – 20.00 i Markusböle

INNEBANDY
Innebandyn drar igång i september, mer information
kommer ut i skolorna och på våra sociala medier!

Är du intresserad av att testa på friidrott?
Kontakta Kristian för mer information och anmälan!
Träning onsdagar kl. 18.00 – 19.30 i Markusböle
tillsammans med IFFK.
Ledare – Tatjana Berglund

VOLLEYBOLL
IF Fram volleyboll börjar den 4 september igen för
ungdomar och vuxna.
Söndagar kl. 18.30 – 20.00 i Ödkarbyhallen
Onsdagar kl. 19.30 – 21.00 i Ödkarbyhallen
Bekostas av deltagarna genom en terminsavgift.

MEDLEM
Vill du enkelt hjälpa IF Fram genom
att bli stödmedlem?
Betala in på FI31 6601 0002 3102 33
(Ålandsbanken), märk betalningen med ditt
namn. Allt stöd är mer än välkommet till oss!
Barn 5€

Vuxen 10€

Familj 20€

VILL DU BLI EN DEL AV IF FRAM?
Vi behöver ständigt nya ledare och resurser i
föreningen, inom alla våra idrotter.
För att verksamheten ska fungera är vi beroende av
ideella krafter.
Vill du hjälpa till i föreningen men vet inte hur? Har
du barn som vill spela och du kan hjälpa till på ett
hörn? Det behöver inte alls innebära att leda ett lag
ensam.
Vi behöver allt från ledare, materialansvariga,
kioskpersonal, sektionsmedlemmar, styrelsemedlemmar; allt är till stor nytta för föreningen!
Vi erbjuder intresserade kurser och utbildningar
genom bland annat Ålands Idrott
Hör av dig till Kristian vid frågor eller intresse!
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Haraldsby byalag
informerar:

till alla er som ställt upp
att hålla badstranden i
Västerviken ren och fin
från skräp och smuts.

FEST
Lördagen den 12/11-22 från kl. 18.00.
Serveras 3- rätters meny. Egen dryck medtages.
Sång och dans hela natten lång 
Anmälning senast måndag 31/10-22
till Pia Carlson tel. 0457-595 85 20.
Kom i håg att anmäl allergier!

FLER BARN TILL
FOLKHÄLSANS LEKPARK SÖKES!
Vi vill ha parkverksamheten i gång också i
framtiden! Nu önskar vi att alla som är
intresserade av att ha sitt barn i lekparken hör
av sig! (Intresseanmälan behöver inte vara
bindande.)
Lekparken i Haraldsby
(Byagården) är till för barn i
åldern ca. 2 - 5 år. I parken
får ert barn möjlighet att leka
utomhus och ha roligt tillsammans med andra
barn.
Parken har öppet måndag – torsdag
kl. 10 – 14. Barnen får vara i lekparken 3 tim
per dag.
Hemvårdsstödet påverkas inte av att ert barn är
inskrivet i lekparken.
Terminsavgift: 175€, billigare om barnet är
kortare än en hel termin.
För mer information och anmälan, kontakta
Inger Gammel på tel. 040-0691198.

HYRESAVGIFTER 2022
Helg, icke medlem 130 €
Helg, medlem 80 €
Vardagskväll (må – to) 30 €
Inventarier (bord, porslin) 30 €
Uthyresvärd Pia Carlson tel. 0457-595 85 20.
Åldersgräns för att hyra Haraldsby byagård
är 20 år.

ANMÄLNINGAR TILL HÖSTEN
TAS GÄRNA EMOT!

Saltviksavdelningen

RÖDA KORS-MARKNADEN

BoogårdenMålarna
startar höstterminen den 14 september 2022.
Som tidigare träffas vi kl. 13.00 till ca 16.00.
Tidigare deltagare ombeds bevaka sin plats.
Nya ”målarsugna deltagare” välkomnas.
För närmare info ring Gunnie Jansson på
tel. 0457-343 00 51.

Saltviks Röda Kors-avdelning sänder ett
stort tack till alla som donerade produkter
till Röda Kors marknaden det här året.
Vi vill också tacka alla sponsorer för deras
hjälp.
Röda Korset Saltviks avdelning tackar alla
som hjälpt till med att marknaden blev
lyckad.
Överskottet från marknaden kommer att
gå till hjälpbehövande i hemkommunen.
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SALTVIKS FÖRSAMLING INFORMERAR: SEPTEMBER 2022
Hjärtligt välkommen till S:ta Maria kyrka för att dela gemenskapen i lovsång och tillbedjan!

PASTORSKANSLIET ÖPPET MÅNDAG TILL ONSDAG KL. 9 - 12.
GUDSTJÄNSTER I SEPTEMBER:
28.8 Tolfte söndagen efter pingst, högmässa kl. 11.00.
Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller
Finlands Sjömanskyrka.
4.9, Trettonde söndagen efter pingst, högmässa kl. 11.00
i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.
Kollekten tillfaller främjande av kyrkosång i Borgå stift.
11.9, Fjortonde söndagen efter pingst, högmässa kl. 11.00
i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.
Kollekten tillfaller Kyrkans Utlandshjälp.
18.9, Femtonde söndagen efter pingst, högmässa kl. 11.00
i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.

Kollekten tillfaller Finlands ev. luth Student och
Skolungdomsmission.
25.9, Sextonde söndagen efter pingst, högmässa k.l 11.00
i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Kjell Frisk.
Kollekten tillfaller Finlands Sjömanskyrka.
2.10, Mikaelidagen, familjegudstjänst kl. 11.00
i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.
Barnkören sjunger.
Inskrivning av konfirmander 2022 - 2023, kallelse kommer
via posten.
Kollekten tillfaller Förbundet Kyrkans Ungdom.

Församlingens musikverksamhet:
Barnkör onsdagar kl. 14.30 i Mariagården. Taxi ordnas för barn på eftis/skola i Rangsby. Barn som går i Ödkarby får information
senare. Kantor Natalie behöver ha namn på alla barn som vill sjunga samt kontaktuppgifter till vårdnadshavare senast 29.8.
Start 31.8.
Musiklek för 5 – 6-åringar söndagar kl. 18.00 i Mariagården. Nya barn är välkomna! Start 28.8.
Kyrkokör torsdagar kl. 17.00 – 18.00 i Mariagården. Nya medlemmar är välkomna! Start 1.9.
Blockflöjtsgrupp för vuxna onsdagar kl. 16.30 i Mariagården. Nya medlemmar är välkomna! Start 31.8.

Församlingens barnverksamhet:
Knattarna träffas fredagar kl. 10.00 – 12.00 i Mariagården. Första träffen 2 september. Under knattesamlingen leker, sjunger,
busar och fikar vi tillsammans med Katrin Gwardak. Samlingen är till för hemmavarande föräldrar med barn i åldern 0 – 6 år.
Samlingen är kostnadsfri och ingen förhandsanmälan behövs.

Övrig verksamhet:
Församlingslunch torsdagen den 15.9 kl. 12.00 i Mariagården, vi äter lunch, dricker kaffe och sjunger tillsammans. För
måltiden uppbärs en frivillig avgift som går till församlingens missionsprojekt.
För färdtjänst kan du ringa Sussis taxi 018-43413 eller Rolands taxi 018-48411.
Herrlunch, torsdagen den 29.9 kl. 12.00 i Mariagården, alla herrar är välkomna att äta, umgås och prata. För mer information
kontakta Guy Linde.
FÖRSAMLINGSUTFÄRD
Torsdagen den 8.9, start från Mariagården kl. 10.00.
-Bomarsunds besökscenter
-Lunch på Furulundsgården, till självkostnadspris, ca 13 euro.
Församlingen bjuder på bussresa och inträde.
Anmälan till pastorskansliet: tel.018-43260 eller diakon Arja Grunér 0457-343 4403 senast 5.9.
TROR HOPPAS ÄLSKAR – församlingsval 2022
Kom med och påverka i din församling. Mer information hittar du under forsamlingsvalet.fi
Kontaktuppgifter:
Församlingens pastorskansli håller öppet måndag-onsdag kl. 9.00 – 12.00 Te. 018-43260 e-post: saltvik@evl.fi
Vill du mejla personalen direkt når du dem på förnamn.efternamn@evl.fi
tf. kyrkoherde Carolina Lindström tel. 0457-345 1845, ekonomkanslist Britt Lindholm tel. 0457- 345 1308, diakon Arja Grunér
tel. 0457-343 4403, kantor Natalie Örnkvist tel. 0457-344 9267, husmor Marina Sapronova tel. 0457-344 9236,
tf. kyrkvaktmästare Tommy Ricknell tel. 0457-345 9626, gravgårdsskötare Anders Forsberg tel. 0457-343 4402,
diakoniassistent Annette Andersson te.: 0457-345 1284
Församlingen förbehåller sig rätten till ändringar.
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KALLES SKOGS- OCH TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
TRÄDFÄLLNING,
röjning av sly samt vindfällen.

UTOMHUSMÅLNING,
även tak.

UTFÖR ÄVEN BYGGNATIONER,
t.ex. altaner, bryggor etc.

ÄVEN:
Trädgårdsarbeten,
t.ex. beskärning av träd, gräs- och häckklippning m.m.
Terrass- och taktvätt.
Kom ihåg hushållsavdraget!
Innehavare Kalle Nordström, tel. 040-965 17 16 eller 43 049.

Välkommen att se ”Fanny & de fyrtiofem första” - en fiktiv dokumentär – en talkshow – en satirisk
cabaret. En intressant berättelse och en rolig föreställning om en av Ålands största märkeskvinnor och om de 45 första kvinnorna i Ålands Lagting.
”Fanny & de fyrtiofem första”
kommer på gästspel till Högtomt den 1.9 kl. 19.00.
Kaffeservering av lokala förmågor från kl. 18.30.
Föreställningen är en del av jubileumsåret Åland 100 och uppdraget från landskapsregeringen är
att vi ska spela i alla kommuner - med fri entré så att alla ålänningar ska kunna ta del av pjäsen.
Det är således drop-in och alla intresserade är välkomna!
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