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Velkommen til Teglgården 
 

 
Denne husorden er de fælles spilleregler, der er, for netop at bo i Teglgården. Reglerne er godkendt af 

beboerne for beboerne og skal være med til at sikre, at alle har en fælles forståelse for, hvordan vi 
skal bo. 
 
For at Teglgården kan være et godt sted at bo, er det vigtigt: 

 at vi passer på hinanden 
 at vi tager hensyn til hinanden 
 at vi har respekt for hinanden 

 
og ikke mindst 

 at vi passer på det sted vi bor. 
 
Teglgården skal være et trygt og godt sted at bo. Det er afhængigt af, at vi passer på bygningerne, 
udearealerne og fællesarealerne og at alle bidragere til at skabe god ro og orden i hverdagen. 
 
Det er lovbestemt, at der skal være vedtaget en husorden for afdelingen.  
 
Husordenen er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde og er derfor en beboerdemokratisk beslut-

ning. Har du forslag til ændring af husordensreglerne, har du mulighed for at fremsætte ændringsfor-
slag på afdelingsmødet. 
 
Denne husorden gælder både for dig og dine gæster og det er dit ansvar at sikre, at de overholder 
reglerne. 
 
Overtrædelse af husordenen er i strid med Almenlejeloven og kan derfor føre til sanktioner, hvor den 

mest vidtgående er, at du må fraflytte dit lejemål. 
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1. Affald 
Det er REFA der udstikker retningslinjer for, hvordan affald skal sorteres. Du skal derfor som lejer til enhver 

tid efterleve sorteringskravene og regulativet for husholdningsaffald, uanset om dette er anført i denne hus-
orden. 
 
Husordenen kan løbende opdateres, således at dette lever op til krav herom. 
 
Du skal sortere dit affald i 10 fraktioner. Enkelte fraktioner kan sorteres i din afdeling og andre skal du selv 
sørge for at aflevere på genbrugspladsen. 

 
Undlader du at sortere eller efterlader du dit affald udenfor de dertil indrettede sorteringsenheder, kan du 
som lejer blive pålagt udgiften, der er forbundet med oprydningen og bortskaffelsen. 
 

 
Det er vigtigt at du samler dit køkkenaffald i lukkede poser inden du lægger det i containeren til hushold-
ningsaffald. 

 
Posen skal helt ned i containeren, så låget kan lukkes. Står låget åbent tiltrækker det måger og rotter. 
 
Lad ikke dit barn gå ned med affald, hvis de ikke kan nå op og få posen ned i containeren!! 
 
Du skal huske at sortere dit affald! 

 Pap og papir skal i papircontaineren. Husk pizzabakker må IKKE komme i denne container. 
 Glas og flasker skal i glascontaineren 

 
Det er dit eget ansvar, at bringe øvrigt affald på genbrugspladsen: 

 El-skrot 
 Hvidevarer 

 Tv, radio 

 Metal 
 Møbler 

 
Er der i afdelingen opsat en storskraldscontainer kan denne benyttes til småt brændbart – men ikke til 
større enheder som møbler eller andet. 
 

 Det er ikke tilladt, at fjerne andres storskrald! KLUNSERI ER FORBUDT Dette vil blive anmeldt. 

 
 Medicinrester afleveres på apoteket 

 
 Det er forbudt at placere afffald ved siden af containerne. Det gælder uanset typen af affald. 

 
 Der må ikke stå affald i opgangene el. lign. 

 
 Batterier må ikke smides i dagrenovationen 

 
 

2. Benyttelse af det lejede 
Du har lejet det, der betegnes som en familiebolig (1-4 rum). Det betyder, der er særlige regler for, 

hvordan du må benytte det lejede. 
 
Du må f.eks. ikke drive erhvervsvirksomhed som f.eks. dagpleje fra din bolig. 
 
Boligselskabet har løbende opfølgning på registrerede CVR numre på boligselskabets ejendomme. 
 
Er du i tvivl om din situation er i strid med reglerne, skal du rette henvendelse til boligselskabets ad-

ministration. 
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3. Beboerdemokrati 
Almene boligafdelinger er underlagt beboerdemokrati. Det vil sige, at du som lejer kan være med til at 

præge det sted du bor.  
 
En gang årligt afholdes afdelingsmøde, hvor der er en fast dagsorden: 

a) Valg af dirigent. 
b) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens 

driftsbudget for det kommende år. 
c) Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

d) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
e) Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer. 
f) Eventuelt. 

 

Har du lyst til aktivt at gå ind i beboerdemokratiet og være med til at præge udviklingen i din afdeling,  
kan du enten kontakte afdelingsbestyrelsen eller administrationen. 
 

 

4. Biopejse 
Det er ikke tilladt at opsætte biopejse i lejemålet. 
 
 

5. Brug af boremaskiner, slagværktøj mv. 
Du må benytte støjende værktøj i følgende tidsrum  

 mandag til lørdag kl. 08.00 – 19.00 
 søn- og helligdage kl. 10.00 – 12.00 

 
 

6. Cykler og knallerter 
Cykler og knallerter skal være placeret ved cykelstativerne og må ikke stilles op ad muren eller andre 
steder, hvor det kan være til gene for de øvrige beboere.  
 
Brug evt. cykelkælderrummet. 
 

Én gang om året ryddes der op på udearealerne og i cykelrum, hvor gamle cykler mv. fjernes. Du vil 
blive bedt om at sætte en navneseddel på cykel el. lign. Cykler mv. uden navneseddel, vil i den forbin-
delse blive fjernet og kørt til skrot. 
 
Knallertkørsel må ikke finde sted på fortove og stier. 
 
 

7. De grønne områder 
I afdelingen er der flere grønne områder og friarealer til beboernes brug. 
 

Det er vigtigt du rydder op efter dig, lægger affald i affaldsspande og i øvrigt efterlader området pænt 
og ryddeligt, så den næste der kommer, også har glæde af områderne. 
 

Henkastning af affald og skrald, vil blive betragtet som misligholdelse. 
 
Det grønne område kan kun benyttes til almindeligt ophold.  
 
 

8. Dørpumper og dørautomatik 
Hvor der er monteret dørpumpe/dørautomatik må døren ikke blokeres. Eventuel beskadigelse af dør-
pumpe/dørautomatik kan medføre erstatningsansvar. 
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Forsikring 
Det er vigtigt at du tegner en indboforsikring/familieforsikring. 

 
Opstår der vandskader, brand eller tyveri er det din egen forsikring, der skal dække skader påført dit 
indbo. 
 
Forvolder du skade på vinduer, toiletkumme, håndvask, den glaskeramiske kogeplade er det din egen 
forsikring, der skal dække skaden. 
 

Boligselskabet afholder udelukkende udgifter til løbende drift og vedligehold. 
 
 

9. Fodring af fugle 
Det er ikke tilladt at fodre fugle. Der må derfor ikke henkastes madaffald på jorden, da dette tilltræk-
ker rotter. 

Ophængning af fuglefoderautomater mv. i terræn er heller ikke tilladt, idet det ligeledes tiltrækker rotter. 
 
 

10. Fremleje 
Der gælder særlige regler for fremleje. Kontakt altid administrationen inden du overvejer, at fremleje hele 
eller dele af din bolig. 

 
 

11. Færdsel på boligområdet 
Færdselsloven gælder også på afdelingens parkeringspladser og øvrige arealer. 
 
Du skal derfor overholde de angivne fartbegrænsninger samt følge de anviste retninger for ind- og ud-

kørsel. 

 
Gang- og stiarealer er ikke beregnet til færdsel med motoriserede køretøjer. 
 
Vær særligt agtpågivende overfor børn. 
 

 

12. Grill 
Al grill skal ske på de dertil indrettede pladser i boligområdet. Skader forårsaget af grille, herunder en-
gangsgrille betragtes som misligholdelse. 
 
Du skal være agtpågivende, når du griller. Du må ikke henkaste brugte grillkul og gløder på jorden. 

 
Når du griller er det vigtigt du altid medbringer brandslukningsmateriale i tilfælde af, at der opstår et 
uheld. 
 

Det er forbudt at bruge brandbare væsker til optænding.  
 
 

13. Hjælpemidler/ændring af indretning i boligen 
Du kan som lejer komme i en situation, hvor du er blevet dårligt gående eller har nedsat mobilitet og 
derfor har brug for eks. at få monteret greb i badeværelset, få fjernet dørtrin eller lignende. 
 
Det er kommunen, der bevilger dette og du skal ansøge kommunen herom. 
 

Boligselskabet underskriver herefter en tilladelse hertil. 
 
Alle ændringer, som er foretaget uden kommunens mellemværende, er for egen regning. 
Derudover kan der være arbejder, som kommunen ikke godkender. Disse skal du selv søge om tilla-
delse til hos boligselskabet. Du vil ved fraflytning hæfte for udgiften der er forbundet med retablering. 
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Rollatorer må ikke placeres i opgangen, da de forhindrer døren i at åbne helt og forhindrer fri pas-
sage. 
 

14. Hoveddøre/karme ved din bolig 
Rengøring af din hoveddør (inkl. karme) påhviler dig. Dvs. du løbende skal sørge for afvaskning af din 
dør og karmene omkring døren. 
 
Det er ikke tilladt at slå søm i hoveddøren, påklistre mærkater el. lign. 
 

 

15. Husdyr 
 
Hund og kat 

Det er tilladt at holde et husdyr. Med husdyr forstås hund eller kat.  
 

Der gælder følgende særlige regler for husdyr: 
Det er tilladt at have en kat eller en hund. Der skal ansøges om husdyr i administrationen og ske 
registrering heraf via udfyldeles af blanket herfor. 
 
Når der er sket registrering af dyret i boligselskabet, modtager du en tilladelse til det pågældende dy-
rehold. 
 

Før tilladelse træder i kraft, skal følgende være på plads 
 En kopi af en den lovpligtige ansvarsforsikring på hund 
 Dokumentation for øremærkning/chip (hund og kat) 
 Dokumentation for registrering af kat i Dansk Katteregister (registrering er gratis) 
 Dokumentation fra dyrlæge for hunderace 
 Dokumentation fra dyrlæge for sterilisation/kastration (kat) 

 
Hunde skal altid bære lovpligtigt identifikationsmærke, så ejeren på given foranledning kan kontaktes. 
Det er enhver husdyr-ejers pligt at meddele boligselskabet ændringer i husdyrholdet. 
 
Der gives ikke tilladelse til anskaffelse af kamphunde eller øvrige hunde, som er forbudte jfr. Hundelo-
vens forbudsordning. 
 

Alle skader på lejemålet, som er afledt af husdyrhold betragtes som misligholdelse af lejemålet. Ved 
fraflytning vil lejemålet bliver sprøjtet mod lopper på fraflytters regning. 
 
Almindelige regler: 

1. Det er tilladt at holde 1 husdyr i hver bolig: 1 hund eller 1 kat (indekat).  
2. Katte skal være neutraliseret med sterilisation eller kastration.  
3. En forudsætning for tilladelsen er, at hundens højde ikke overstiger 45 cm, som udvokset (fra 

gulv til skulder) Såfremt hundens mål overstiger de 45 cm, er tilladelsen automatisk bortfal-

det. 
4. Det påhviler enhver boligtager der holder husdyr, at sørge for at dette ikke ved støj, herunder 

langvarig gøen og hylen eller ved lugt, hærværk, bidsk optræden, eller på anden måde er til 
gene for ejendommen eller for øvrige beboere samt forhindre at personer med lovligt ærinde 
får adgang (eks. ansatte, postbude mv.)  

5. Intet husdyr må løbe frit omkring på ejendommens friarealer, legepladser, gader og fortovs-
arealer, gange eller andre fælleslokaliteter.  

6. Et husdyr uden for boligen skal altid føres i snor, bære halsbånd, som er forsynet med et skilt, 
der angiver ejerens navn og adresse.  

7. Husdyret skal være øremærke, eller bærer chip.  
8. Husdyr skal være forsikret ifølge lovgivningen  
9. Husdyr må ikke luftes på legepladser, og boligtageren er ansvarlig for, at husdyret ikke forure-

ner bebyggelsens fortove, friarealer og grønne områder. Husdyrets efterladenskaber skal 
omgående fjernes fra områderne.  

10. Husdyret skal holdes på en sådan måde, at det ikke er til gene for naboer og de øvrige bebo-
ere.  
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I tilfælde af berettiget skriftlig klage over husdyr vil tilladelse umiddelbart blive ophævet og husdyret 
krævet fjernet. 

 
Øvrige dyr 
Det er ikke tilladt at have krybdyr og reptiler. Dog kan der opnås tilladelse til visse arter som f.eks. 
skildpadder.  
 
Krokodiller, rovdyr, edderkopper, mus og rotter er ikke tilladt. 
 

Det er tilladt at have mindre kæledyr. Mindre kæledyr er dyr som marsvin, mindre kaniner, fugle i 
bur, fisk mv. Hensynet til de øvrige beboere og eventuelle gener fra dyrene vægter højt, så selv små 
dyr kan være til gene. Skader på lejemålet foranlediget af dyrehold betragtes som misligholdelse. 

 
Voliere el. lign er ikke tilladt, hverken indenfor eller udenfor boligen. 
 
 

16. Hærværk 
Enhver form for hærværk, graffiti el.lign. anses for en grov misligholdelse af lejemålet og medfører 
krav om erstatning for de skete skader. 
 
I særligt grove tilfælde, kan det medføre opsigelse/ophævelse af lejemålet også selvom det er ens 

børn, der forårsager skaden. 
 
 

17. Kælderrum 
Du skal altid sørge for, at der er aflåst til kælder og kælderrum og vinduer skal holdes lukket. 
 

Barnevognsrum må udelukkende benyttes til barnevogne og klapvogne. Alt andet bortskaffes på leje-
res regning. 
 
Evt. ledige kælderrum må ikke inddrages og anvendes til andet end dets formål. Dvs. opsætning af 
motionsredskaber elle lign. er ikke tilladt. 
 
 

18. Leg og boldspil mv. 
Lad ikke børn lege eller opholde sig, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for beboerne. 
 
Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk, belægninger eller andre 
overflader. 
 

Børns leg med f.eks. bue og pil, luftbøsser, splatterpistoler og lignende er meget farligt og må derfor 
ikke finde sted på boligselskabets område.  

 
Leg med skateboard, rulleskøjter, løbehjul og lignende er ikke tilladt på parkeringspladser mv., lige-
som lege mellem parkerede biler ikke må finde sted. 
 

Leg og ophold på trapper, i opgange og kældre er ikke tilladt. 
 
Der skal være ro på legepladser o. lign. senest kl. 22.00. 
 
 

19. Navneskilte 
Ejendomsfunktionæren sørger for navne på postkasser/døre/hoveddøre. 
 
Du kan få ændret navneskiltet ved henvendelse til ejendomsfunktionæren. 
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20. Nøgler 
De nøgler du har modtaget ved indflytningen, har du selv ansvaret for.  

 
Mister du en nøgle eller har du brug for ekstranøgler, kan disse bestilles hos ejendomsfunktionæren. 
Du skal betale for nøgler inden du kan få nye udleveret. 
 
Tilkald af låsesmed afholder du selv omkostninger til. Skal låsen omlægges sker det ved henvendelse 
til ejendomsfunktionæren. Du afholder selv alle udgifter hertil. 
 

Når du flytter, skal du aflevere det samme antal nøgler, som du har fået udleveret. Mangler der en 
nøgle skal låsen omlægges i ny kode og du afholder udgiften hertil. 
 
 

21. Opbevaring i trappeopgangen 
Det er vigtigt, der er fri passage ind til den enkelte bolig. Det er af hensyn til, at beredskabet eller am-

bulancefolk skal forbi med en båre. 
 
Trappeopgangen skal holdes fri for sko, stativer, rollatorer og lign. Dette hører til inde i boligen. 
 
Der må ikke stå olielanterner eller andre lanterner el. lignende med levende lys udenfor din opgangs-
dør. 
 

 

22. Opladning af el-køretøjer 
Det er ikke tilladt, at oplade el-køretøjer af enhver slags ved etablering af forlængerledning eller an-
den foranstaltning fra eget lejemål (eks. via vindue) 
 

 

23. Paraboler og antenner 
Ønsker du at opsætte en antenne eller en parabol, skal du henvende dig i administrationen i Frisegade 
6 for at få en tilladelse. 
 
Boligselskabet anviser en placering, således at det skæmmer bygningen mindst muligt. 

 
Har du mulighed for, at modtage de ønskede TV-kanaler via anden udbyder, vil en tilladelse kunne 
nægtes. 
 
Du vil blive opkrævet et depositum for retableringspligt ved fraflytning. Depositummet kan variere af-
hængigt af den enkelte situation. 
 

 

24. Parkering 
Parkering af personbiler og motorcykler er kun tilladt i de afmærkede parkeringsbåse eller carporte. 

Der må derfor ikke parkeres på fortov, græsarealer eller øvrige steder ved og udenfor din bolig. Par-
kering gælder kun for biler indregistreret i lejernes navn. 
 

Last- og campingvogne, trailere samt uindregistrerede motorkøretøjer, må ikke henstilles på boligsel-
skabets ejendom. Køretøjer med en længde over 5 meter og bredde over 2 meter ikke tilladt. 
 
Det er kun varevogne under 3.500 kg, der må parkeres på parkeringspladserne. Der henvises til par-
kering udenfor boligområdet.  
 

 

25. Postkasser 
Det er ikke tilladt at sætte uautoriserede klistermærker eller lignende på postkassen.  
 
Har du valgt at sige nej til reklamer og har monteret et ”Reklamer NEJ TAK”-skilt, skal dette fjernes 
ved fraflytning. 
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Du er forpligtet til løbende at tømme din postkasse. Er du væk i længere tid, bør du få omdirigeret din 
post. 
 

 

26. Reklamer og aviser 
Det er ikke tilladt at lægge sine reklamer eller aviser i opgangen. De skal lægges i papircontaineren. 
 
Er du avisbud, må distributøren ikke sætte reklamerne i opgangen. Du kan kontakte ejendomsfunktio-
næren og evt. få anvist en placering. 

 
 

27. Rygning 
Du må ryge i din lejlighed og på udearealerne.  

 
Boligselskabet er ansvarlig for, at de ansatte og håndværkerne, der færdes på ejendomme ikke ud-

sættes for passiv rygning.  
 
Du må derfor ikke ryge: 

 I opgangen 
 I kælderen 
 I vaskeriet 
 Når du skal have besøg af ejendomsfunktionæren/håndværkeren 

 
Skal du have besøg af en håndværker eller en ejendomsfunktionær må du ikke ryge en time før og 
der skal være luftet ud en time før de ankommer. 
Sker det ikke, har medarbejderen/håndværkeren ret til at nægte at aflægge besøg. 
 
Cigaretskod smides i de opsatte askebægre. 

 
 

28. Støj, musik mv. 
Det er vigtigt at du viser hensyn over for din nabo/underbo/overbo. 
 
Når du benytter radio, fjernsyn, musikanlæg og –instrumenter, kan lyden være meget generende for 

omgivelserne.  
 
Står dine højtalere eller dit musikanlæg på gulvet, vil det være sandsynligt, at din underbo meget ty-
deligt kan høre bassen, selvom du egentligt ikke spiller særligt højt. 
 
Der må ikke spilles musik eller lignende for åbne vinduer. 
 

I de sene aftentimer bør du vise særligt hensyn og skrue ned for lyden, så du ikke forstyrrer dine na-
boer. Holder du en fest eller større sammenkomst, bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med 

”støj”. I de tilfælde, er det god skik at sætte en seddel i opgangen. 
 
Der skal være ro senest kl. 22.00, dog fredag og lørdag kl. 24.00. 
 

 

29. Svømmebassin, trampolin og andre legeredskaber på de fælles udearealer 
Det er ikke tilladt at opsætte svømmebassin, trampolin eller andre private legeredskaber på de fælles 
udearealer.  
 
Sker det trods dette forbud, kan boligselskabet ikke ifalde ansvar for skader/personskader afledt af 

brugen af disse legeredskaber. 
 
 

30. Trappevask 
Via din husleje betaler du for trappevask. 
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Du er dog alligevel forpligtet til at renholde trapperne, såfremt du spilder, efterlader mudder eller an-
det på trapperne. 
 

Har du en dørmåtte foran din hoveddør skal den fjernes inden der vaskes trapper. Alt fodtøj og andre 
genstande skal ligeledes være fjernet, så trappevasken kan komme til at gøre sit arbejde ordentligt. 
 
Dagen for trappevask oplyses af ejendomsfunktionæren. 
 
 

31. Trappeopgangen/kældernedgang 
Trappeopgangen er ikke en del af lejemålet og kan derfor ikke inddrages til eget brug. 
 

 Der må ikke placeres skostativer o. lign. uden for døren til lejemålet. 

 Der må ikke placeres lygter eller lignende med levende lys. 
 Der skal altid være fri adgang til trappeopgangen. Dette er af hensyn til beredskabet, der skal 

kunne passere med bårer el. lign. 

 Kældernedgangen skal friholdes og må ikke anvendes til opbevaring 
 Vinduer i opgange må i fyringssæsonen ikke stå åbne. Kortvarig udluftning er dog tilladt 
 Hoveddøren skal holdes lukket. 

 
 

32. Tørring af tøj 
Der henvises til de udendørs tørrepladser. 
 
Egne tørrestativer må kun placeres på de faste tørrepladser. 
 
Vælger du at tørre tøj i boligen, er der særlige krav til udluftning, for at undgå fugt og skimmelsvamp. 
 

33. Udlejning via AirBnB mfl. 
Som lejer i en almen bolig, er det ikke tilladt at udleje din bolig via udlejningsportaler som AirBnB eller an-
dre lignende udlejningsportaler. 
En sådan udlejning vil være i strid med almenlejeloven og betragtes som ulovlig overdragelse af lejemålet. 
 
 

34. Vaskeri 
Når du bruger vaskeriet, skal du sørge for, at maskinerne benyttes rigtigt. 
 
Du må ikke overfylde maskinerne og du må kun lægge den mængde tøj i maskinen, som den er be-
regnet til. Overfylder du maskinen, kan dit tøj ikke blive rent. En overfyldt tørretumbler, betyder blot 
længere tørretid og ikke mindst… Tørretumbleren kan bryde i brand!!! 

 
Tøm lommerne på tøjet og brug vaskepose til bøjle-BH’er mv. Det nævnte kan skade maskinerne. 
 

Dit vasketøj skal fjernes umiddelbart efter din vasketid er forbi. Benytter du tørrerum, skal dit tøj fjer-
nes lige så hurtigt det er tørt, så der kan blive plads til andre, der vil tørre deres tøj. 
 
Henligger der tøj i flere dage vil det blive fjernet af ejendomsfunktionæren og kan kun udleveres ved 

henvendelse dertil. Er tøjet ikke afhentet indenfor 8 dage, vil det blive kasseret. 
 
Har en beboer en igangværende vask, så vis hensyn og undlad at bruge tørretumbleren, så den der 
vasker ikke kan få tørret sit tøj. 
 

 Du må ikke afbryde en andens vask 

 Du må ikke tage en anden persons tøj ud af tørretumbleren med mindre tiden er udløbet. 
 Vinduerne i vaskeriet skal holdes lukket 
 Det er ikke tilladt at vaske tøj for andre, der ikke er beboer i ejendommen. 

 
Brug reservationssystemet til vaskeriet, så er du altid sikker på at kunne vaske dit tøj. 
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Du kan booke dine vasketider på www.vasketur.dk 
 
Efter brug: 

 Sæbeskuffer ordnes 
 Maskinerne tørres af  
 Filtret i tørretumbler renses 
 Tom emballage og affald bortskaffes 

 
NB. Vaskeribrikken spærres såfremt du er i restance. 
 

Vasketider er alle dage fra kl. 7.00 – 21.00. 
 
 

35. Æresporte, 30-års fødselsdage mv. 
Æresporte må ikke opsættes således, at de er til gene for ejendommen og dens beboere. Desuden må 
æresporte ikke fastgøres til ejendommens mur- og rækværk. 

 
Opsætning af ”peberkværne” mv. i forbindelse med 30 års fødselsdage kan opsættes uden at dette er til 
gene for ejendommen og dens beboere. 
 
For både æresporte og ”peberkværne” gælder det, at det er lejers ansvar at sørge for at disse bortskaf-
fes/nedtages indenfor en periode af 8 dage. Manglende bortskaffelse vil blive betragtet som misligholdelse 

af lejemålet. Evt. omkostninger hertil påhviler lejer. 
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