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Slutrapport Digidel Gotland 2012 

Projektet ”Digidel Gotland - Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld”, är ett samarbete mellan 

Gotlands länsbibliotek, Almedalsbiblioteket, Slite bibliotek, ABF Gotland och studieförbundet 

vuxenskolan. Projektet har genomförts under perioden 2011-11-30 till 2012-11-30 och finansierats av 

Internetfonden (.SE). Digidel Gotland är en del av den nationella kampanjen Digidel 2013. Denna 

slutrapport innefattar resultat och erfarenheter av projektarbetet och dess verksamhet. En 

ekonomisk rapport skickas in separat. 

 

Projektbeskrivning 

Projektorganisation 

Projektet ägs av Gotlands Länsbibliotek som också haft ansvar över projektets ekonomi. En 

projektledare på halvtid har ansvarat för projektverksamheten som bedrivits i bibliotekens regi. 

Studieförbunden ABF och studieförbundet Vuxenskolan har själva ansvarat för de studiecirklar de har 

bedrivit inom ramen för projektet. 

Projektet har haft en styrgrupp bestående av projektledare och representanter från Gotlands 

Länsbibliotek, Almedalsbiblioteket, ABF, samt Studieförbundet Vuxenskolan. 

Syfte och mål 

Genom att erbjuda grundläggande utbildningar i digitala verktyg och internet, ge kunskap om sociala 

medier och hur man kan bidra med ett eget innehåll på internet, vill projektet bidra till att skapa 

digitalt delaktiga medborgare. Projektets mål har varit att minska den digitala klyftan genom att: 

• Erbjuda grundläggande datakunskap 

• Erbjuda grundläggande internetutbildning 

• Ge den gotländska allmänheten de digitala verktyg som underlättar vardagen 

• Ge den gotländska allmänheten kunskapen om hur man bidrar med eget innehåll på internet 

• Visa att biblioteken är goda lärmiljöer 

 

 

 
 

Projektets verksamheter 

Projektets verksamhet har bestått av studiecirklar, utbildningar(i form av föredrag och seminarier), 

workshops samt IT-stöd (hjälp till självhjälp). Projektet har även medverkat i fyra större evenemang 

och inrättat ett resursrum (Digidel-verkstan) på Almedalsbiblioteket.  

”Jag trodde det här med datorer var en fluga som skulle gå över, men nu går det inte ens 

att driva ett lantbruk utan dem”. 

Man (60+), ”Samhällsservice på nätet” i Slite, våren 2012 
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För att marknadsföra verksamheterna har projektet annonserat i gotlands tidningar samt medverkat 

i radio och kallat till pressrelease, vilken resulterade i artiklar i lokalpressen. Projektet har även tagit 

fram och spridit informationsblad och satt upp anslag i olika offentliga miljöer. De större eventen 

som projektet deltagit vid har även de varit viktiga forum för att informera om verksamheterna. 

Studiecirklar 

Under projekttiden har Digidel Gotland, genom ABF och Studieförbundet vuxenskolan, hållit 52 

studiecirklar inom 5 områden: 

• Data för skräckslagna var en informativ kurs för att bekanta sig med datorn. På denna kurs 

behandlades vad man bör tänka på vid köp av datorer, information om datorns, skärmens 

och datormusens funktioner.  

 

• Data grund var en grundläggande kurs om datorn och internet. Antivirus, filhantering på det 

enklaste sättet. Att hämta information från exempelvis internet och kunna lagra denna på sin 

dator eller annan disk är exempel på områden som kursen behandlade.  Kursen innehöll även 

en djupdykning i sökfunktioner på internet för att få förståelse för bl. a. bildsökning och även 

videosökning via olika mediesidor.  

 

• Surfa Lugnt Under denna kurs fick deltagarna skapa e-postadresser och praktisera 

användningen. Kursen gav kunskap om e-handel av den enklaste sorten t ex. Lokus, Blocket 

och Tradera. Kursen berörde också begreppet ”netikett” (hur man bör bete sig i olika forum 

på nätet). 

 

 

 

 

 

 

 

• Vad är sociala medier? Kursen innehöll kunskap om facebook, twitter, skype och andra 

forum och virtuella mötesplatser. Deltagarna gavs möjlighet att skapa egna eller fiktiva 

konton på olika platser. Även röst- och video-chatt via skype behandlades på kursen. 

 

• Prova på släktforskning Under kursen fick deltagarna lära sig hur de kan använda internet för 

släktforskning. Detta praktiserades under kursen. 

Digidels studiecirklar har varit 3 tillfällen á 3 timmar. Totalt har 319 personer deltagit i projektets 52 

studiecirklar.  

 

”I det stora hela har jag som kursledare sett stort intresse från deltagarna. Frågor har 

haglat från höger till vänster och törstandet efter ett eget informationssamhälle har varit 

påtagligt. Alla ville lära sig mer, deltagarna satt gärna kvar på övertid och praktiserade 

sina nya kunskaper”. 

Robert Håkansson, kursledare ABF 
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Digidel-verkstan 

På Almedalsbiblioteket avsattes ett rum för att användas som resurscentrum. Projektet inredde 

rummet med möbler och teknisk utrustning, så som projektor, datorer, webbkameror, headsets mm. 

och döpte resurscentret till Digidel-verkstan. Förutom bibliotekets egna Digidel-verksamhet 

(utbildning, workshop och IT-stöd) har studieförbunden förlagt en del av de minicirklar, de genomfört 

inom ramen för projektet, i lokalen. 

Utbildning 

Projektet har bedrivit utbildning i form av föreläsningar, föredrag och seminarier. Nedan följer en 

beskrivning av projektets utbildningsverksamhet.  

• Bibliotekets tjänster på nätet Vid denna utbildning med "prova på"-inslag fick deltagarna 

kunskap om Almedalsbibliotekets webbtjänster, så som sökning i databaser, sökhjälpmedel, 

registrering av lånekonto, låne- och reservationshantering, släktforskningsverktyg och 

utlåning av e-böcker mm. 

 

 

 

 

 

• Samhällsservice på nätet Utbildningen gav en övergripande genomgång av webbtjänster 

som varje medborgare bör ha kännedom om. Närstudie av E-legitimation/Bank-ID, vad det 

är, hur man gör. Kunskap om E-legitimation/Bank-ID är viktig då en sådan krävs för att kunna 

nyttja de flesta relevanta nättjänsterna till fullo. 

 

• Media på nätet En utbildning om hur Internet påverkat TV, radio och tidningar. Deltagarna 

gavs en inblick hur de traditionella medierna omformats för att fungera i den digitala 

samtiden.  

 

• Helagotland.se En föreläsning med Patrik Annerud, ansvarig utgivare på helagotland.se . 

Helagotland.se är Gotlands mest besökta webbsida/nyhetsportal. Patrik demonstrerade 

användandet av webbplatsen, berättade om sin roll som ansvarigutgivare för en digital 

publikation och vad som skiljer den ifrån att vara ansvarig utgivare för en traditionell sådan. 

Andra ämnen som gavs utrymme var hur reklamfinansiering fungerar och demokratins 

gränser i forum och kommentarfältet. 

 

• Banken på nätet Vid detta utbildningstillfälle visade representanter ifrån Swedbank och 

Handelsbanken i Slite sina respektive banktjänster på nätet. Deltagarna gavs också 

möjligheten att ställa att frågor och få personlig handledning i banktjänster på nätet vid 

bibliotekets datorer. 

 

”Utvecklingen går mot ett ökat utbud av digitala tjänster på biblioteken och det måste 

finnas personal som kan erbjuda stöd och vägledning”. 

Eva Dahlström, bibliotekarie på Almedalsbiblioteket 
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• Näthandel Utbildning i hur man handlar via Internet. Exempel på tjänster som visades: 

Kelkoo.se , Cdon.com, Ellos.se, Bokus.com, Nelly.com, Blocket.se, Tradera.se  

 

• Gratisprogram Utbildningen för de som kommit en bit på vägen mot digital delaktighet. 

Information och tips om bra gratisalternativ till dyra kommersiella program, som alla kan 

ladda ned och nyttja.  

Sammanlagt har projektet haft 12 utbildningstillfällen under 2012 med 115 deltagare.  

 

 

Utbildning ”Banken på nätet” i Slite, våren 2012 

Workshops 

 
Under 2012 har Digidel Gotland gett 14 workshops i Digidel-verkstan med totalt 124 deltagare. 

Projektets workshops har behandlat: 

• Facebook en kurs i att bekanta sig med den sociala nättjänsten Facebook. Kursen innehöll en 

grundläggande introduktion av tjänsten, en genomgång av registreringsprocessen och 

praktisk handledning för att komma igång. 

 

• Twitter en workshop med den sociala nättjänsten Twitter.  I den här kursen fick deltagarna 

veta vad Twitter är, vad tjänsten används till och varför det fått ett genomslag som ett 

verktyg i den samtida samhällsdebatten. Kursen gick även igenom hur man registrerar sig 

samt gav praktisk handledning till de deltagare som ville prova på. 

 

• Skype var en lekfull workshop i det digitala kommunikationsverktyget Skype. Kursen 

omfattade demonstration och handledning i vilken hårdvara som behövs, hur man 

registrerar sig, nedladdning och installation av mjukvaran samt användning av verktyget.  

 

• Blogg En workshop i att starta blogg. Kursen gav deltagarna förståelse om hur bloggar 

fungerar, vad som skiljer verktyget ifrån andra nättjänster, hur man registrerar och använder 

en blogg på blogspot.com. 
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• E-post Kursens mål var att alla deltagare skulle registrera en e-postadress och ha kunskap om 

hur de använder den efter kursen. 

 

• Surfplattor Kursen gav deltagarna möjlighet att få prova på en ny slags dator.  

 

• Läsplattor Utbildning och workshop i att ladda ned och läsa e-böcker på läsplattor och 

surfplattor. Deltagarna fick också lära sig vad som behövs för att kunna låna e-böcker genom 

bibliotekets webbtjänst, hur man registrerar ett Adobe ID och hur man installerar mjukvara 

(för hantering av e-böcker) på dator. Kursen gav även kunskap om hur man förflyttar en 

lånad e-bok från dator till läsplatta.  

 

 

Skype-workshop i Digidel-verkstan, våren 2012 

IT-stöd 

I september slog projektet upp portarna till Digidel-verkstans IT-stöd, en ”hjälp till självhjälp”-

verksamhet. IT-stödet har fungerat som en öppen verksamhet dit allmänheten har kunnat komma 

för att få hjälp och vägledning i lugn takt, utifrån det som just den personen har problem med. 

Projektledaren har bemannat IT-stödet 3 dagar i veckan under 11 veckor. För att marknadsföra IT-

stödet har projektet annonserat i dagstidningar och på nätet samt deltagit i lokalradions 

morgonprogram. IT-stödet har varit välbesökt, totalt 134 personer har fått individuell hjälp i olika 

ärenden. Målgruppen har främst varit äldre personer men ärendena har handlat om allt från digitala 

hjälpmedel på grund av funktionsnedsättningar, såsom nedsatt syn eller motoriska problem, till hjälp 

med bankärenden eller att få kontakt med släkt och vänner världen över.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Man (85 +) med rullator och grava synproblem behöver hjälp med att göra datorn mer 

lättanvänd; förstora muspekare och gränssnitt, högre kontrast. Dessa justeringar gjorde så 

att det fungerade bättre för honom, men att hålla reda på muspekaren är ändå inte lätt 

när man är blind på ett öga och nedsatt syn på det andra. Han blev mycket förtjust i 

surfplattan han fick testa. Ingen besvärlig muspekare att hålla reda på och man kan enkelt 

förstora texten med fingrarna. Tre veckor senare kommer mannen förbi igen för att mäkta 

stolt visa att han införskaffat en surfplatta (android). Han är fantastiskt nöjd av över sitt 

inköp.  

Från IT-stöd i Digidel-verkstan, hösten 2012 
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Evenemang 

Projektet har deltagit i fyra större evenemang och där givits möjlighet att berätta om projektet och 

dess verksamheter. 

Inspirationsdagen i Slite  

Inspirationsdagen var ett evenemang som arrangerades av socialförvaltningen. Besökarna gavs 

möjlighet att ta del av samhällsinformation genom seminarier och föredrag av bl a. studieförbund, 

frivilligorganisationer, pensionärsorganisationer, överförmyndare/bank, färdtjänst. Projektet höll ett 

anförande om digital delaktighet, bibliotekets roll i Digidel-projektet samt projektets verksamheter. 

Digidel-kvällen under Almedalsveckan i Almedalsbiblioteket 

Projektet medverkade vid Digidel – kvällen under Almedalsveckan. Under den välbesökta kvällen 

fördes samtal utifrån frågeställningar som: Hur får vi med oss alla in i det digitala samhället? Och hur 

är vardagen idag för de 1,3 miljoner som inte flyttat med service, tjänster och företag in på Internet? 

 

Dyslexiveckan på Almedalsbiblioteket  

När Almedalsbiblioteket uppmärksammade den Europeiska dyslexiveckan i samarbete med 

dyslexiförbundet FMLS deltog projektet. Digidel Gotland visade bl a. talboksprogram och hur man 

kan ladda ned och lyssna på talböcker på datorer och surfplattor.  

 

 

SV Arena, ”Det kontantlösa samhället”, hösten 2012 

SV ARENA 

Digidel Gotland medverkade som sakkunniga på ”SV ARENA – en levande plats för samtal, ny kunskap 

och reflektion där dialogen står i fokus”. SV ARENA är träffar som Studieförbundet Vuxenskolan 

anordnar för att främja dialogen mellan medborgare och beslutfattare i olika aktuella samhällsfrågor. 

Vid det här tillfället var ämnet ”Det kontantlösa samhället”. Inbjudna var också representanter från 

bankerna på Gotland, näringslivet och pensionärsföreningar. 

 

”Varför är det så bråttom? Vänta en halv generation så löser sig problemet av sig själv.” 

 

Kvinna (70+) på SV-Arena om Det kontantlösa samhället 
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Projektutvärdering 

 
Måluppfyllelse 

Projektet Digidel Gotland har väl uppfyllt målen. Under projekttiden har Digidel Gotlands verksamhet 

bestått av studiecirklar, utbildningar, workshops och IT-stöd. Projektet har även etablerat ett 

resurscentrum på Almedalsbiblioteket (Digidel-verkstan) och medverkat i fyra större evenemang. 

Totalt har 692 personer deltagit i projektets olika verksamheter under 2012.  

En viktig framgångsfaktor för projektet har varit att nå ut med information om verksamheterna. 

Projektet har använt flera olika marknadsföringskanaler; informationsblad, anslag och lokal media 

samt haft tillgång till bibliotekens och studieförbundens upparbetade informationskanaler.  Projektet 

har också deltagit vid större evenemang och där berättat om Digidel Gotlands verksamheter.  

Sammantaget har detta gett stor spridning vilket också blivit tydligt i antalet deltagare.  

Att projektet kunnat erbjuda olika typer av verksamhet parallellt har också haft gynnsamma 

synergieffekter då dessa kompletterat varandra väl. En person som genomgått studiecirkeln ”Data 

för skräckslagna” har sedan kommit till IT-stödet i Digidel-verkstan när personen vill ha hjälp med sin 

nyinförskaffade laptop. Likaså har flera av projektets workshops inspirerat deltagare att anmäla sig 

till studiecirklar då de velat lära sig mer. 

 

 

 

 

Analys 

Det höga deltagandet i projektets verksamheter visar väl på det stora behovet av utbildning inom det 

här området. Enligt den nationella schablonen är antalet människor i digitalt utanförskap på Gotland 

1600, men det höga deltagandet i projektet och utifrån de samtal och diskussioner som förts inom 

verksamheterna, finns anledning att tro att siffran är ännu högre. Den kunskapsförmedling som 

projektet har ägnat sig åt finns inte att tillgå någon annanstans och utifrån bibliotekens roll som 

folkbildande är det mycket viktigt att verksamheten drivs vidare där.  

Genomgående för Digidel Gotland har varit att all verksamhet ska vara öppen, gratis och flexibel. 

Utifrån detta valde projektet till en början modellen ”drop-in” för utbildningsverksamheterna 

förlagda på biblioteken. Detta så att deltagarna kunde komma och gå som det passade dem. 

Modellen blev ohållbar då besökarantalet med råge överskred förväntningarna. Redan första veckan 

var antalet besökare i Digidel-verkstan oftast 10 personer samtidigt, vilket innebar problem med att 

hinna introducera de personer som kom efterhand. Detta trots att verkstan till en början 

bemannades av två handledare. Projektet beslutade därför att förändra modellen till ”öppna” 

utbildningar och workshops men med start och sluttid. Med ”öppna” menas att det inte krävdes 

föranmälan, alla personer som dök upp var välkomna att delta. I projektets IT-stöd återinfördes ren 

”Jag vet inte vad jag skulle göra utan den här hjälpen, jag har ingen annanstans att vända 

mig. Mina barn och barnbarn brukar visa mig men de gör det så fort och jag kommer inte 

ihåg vad de gjorde efteråt” 

Kvinna 75+, IT-stöd i Digidel-verkstan, hösten 2012 
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”drop-in”, då det passar denna verksamhet bättre och projektet vill nå så många som möjligt. Detta 

har fungerat bra även om det ibland blivit en viss väntetid. 

En stor del av bibliotekens personal saknar digital kompetens, något som även nämndes under 

riskanalysen i projektansökan. Den fortbildning i sociala medier som personalen genom Delning.nu 

fått, har inte varit tillräcklig. Flera av medarbetarna på Almedalsbiblioteket har uttryckt att IT-stödet 

fyllt en viktig funktion även för dem, då många av besökarnas frågor är teknikrelaterade. IT-stödet 

har möjliggjort för bibliotekspersonalen att lotsa besökarna vidare till Digidel-verkstan för att där ges 

kompetent handledning i de teknikrelaterade frågorna.  

 

 
Workshop ”Läsplattor”, hösten 2012 

Erfarenheter från projektet 

 
Projektorganisationen 

Projektet Digidel Gotland är ett samverkansprojekt mellan flera bibliotek och studieförbund. 

Eftersom aktörerna haft olika ingångar och målbilder av projektet samt att det saknats en tydlig 

samverkansmodell mellan aktörerna, har det varit svårt att hålla ihop arbetet och skapa en tydlig 

projektorganisation. Trots dessa organisatoriska svårigheter har projektet lyckats åstadkomma mer 

verksamhet än vad som planerats initialt. 

Bibliotekspersonal har haft liten möjlighet att medverka i projektet (bl. a. på grund av hög 

arbetsbelastning) vilket har inneburit att bildandet av en funktionell arbetsgrupp för projektet ej varit 

möjlig. Istället har merparten av verksamheten blivit planerad och utförd av projektledaren och 

studieförbunden. Inför det fortsatta arbetet är det dock viktigt att prioritera en arbetsgrupp med 

personal från biblioteket och representanter från studieförbunden för att implementera projektets 

verksamheter i ordinarie strukturer. Detta för att säkra att projektets uppbyggda stödverksamheter 

lever vidare även efter projekttidens slut. 
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IT-stöd - en framgångsrik verksamhetsform 

 

IT-stödet har varit en mycket uppskattad verksamhet, av såväl bibliotekspersonal som besökare, och 

idén om ”hjälp till självhjälp” har varit bärande. Verksamheten ställer dock höga krav på handledaren 

då nästintill vilka områden som helst inom informationsteknologi kan beröras. Fokus har varit att låta 

besökarens behov få stå i centrum. Metoden ”hjälp till självhjälp” innebär en balansakt, rent 

pedagogiskt, då handledaren å ena sidan behöver begränsa området för att förenkla problemet, å 

andra sidan förmedla maximalt med kunskap till besökaren. I vissa fall finns behov av att upprepa 

momenten många gånger för att besökaren ska klara av dem, i andra fall handlar det om att förklara 

det digitala verktygets bakomliggande logik för att skapa förståelse. IT-stöd är en form av 

samhällsservice som många har behov av och som varit en viktig del i Almedalsbibliotekets 

verksamhet. 

Samhällsfunktioner görs otillgängliga 

Samhället genomgår en omfattande digitalisering. Den fysiska samhällsservicen blir ”gör-det-själv-”-

tjänster på nätet, kontanta pengar avvecklas och bankkontor läggs ned. Medborgare ges endast 

möjlighet att skicka in insändare till dagstidningar via webbformulär eller e-post. Det talas om 

effektivisering och förenkling. Men för många upplevs utvecklingen precis tvärtom. Det är en 

samhällsutveckling som ställer höga krav på sina medborgare. Många saknar ekonomiska 

förutsättningar för att införskaffa, och kunskap för att använda, de verktyg som krävs för att komma 

åt samhällets digitala tjänster. Detta leder till utanförskap. Genom att erbjuda allmänheten 

kostnadsfri utbildning, handledning i grundläggande datakunskap och internetanvändande är Digidel 

Gotland en del i en ytterst relevant folkbildningskampanj. I en demokrati ska informationstekniken 

vara tillgänglig för alla. 

 

Utmaningar för projektet 2013 
 

Inför projektet 2013 bör projektorganisationen struktureras och samverkansmodellen tydliggöras. 

Det är också viktigt att etablera en arbetsgrupp (projektgrupp) bestående av bibliotekspersonal och 

representanter från studieförbunden. Detta för att underlätta projektarbetet och skapa förutsättning 

för implementering av projektets verksamhet inom organisationerna.   

Projektets verksamheter har haft många deltagare. De flesta har varit kvinnor och medelåldern på 

deltagarna har varit hög, även om det under hösten kommit fler personer i ålderskategorin 50-60 år. 

Det bör här nämnas att åldersuppskattningen är approximativ.  Inför nästkommande år är en av 

projektets utmaningar att även nå ut till personer i digitalt utanförskap i de yngre ålderskategorierna. 

Projektet har idéer om riktade utbildningsinsatser för olika yrkeskategorier och verksamheter på 

kvällstid för ökad tillgänglighet. Men även om projektet lyckas med den biten så återstår den största 

delen i utmaningen: Få målgruppen att släppa förställningen om att deras digitala okunskap är 

skambelagd samt att övertyga dem om att digital delaktighet angår dem i allra högst grad. 

Gotland är en glesbygd och många inom projektets målgrupp finns utspridda på ön. I takt med att 

socknarna bygger ut fibernät ökar också intresset och behovet av digital allmänbildning på 

landsbygden. En stor utmaning för projektet 2013 kommer bli att nå denna målgrupp och förlägga 

verksamhet på distriktsbiblioteken. 
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Framtida utmaningar 

 
Problemet med digitalt utanförskap har flera bottnar, det handlar inte enbart om brist på kunskap. 

Det handlar även om den ekonomiska situationen för många människor. Alla har inte möjlighet att 

själva införskaffa och finansiera den tekniska utrustning som behövs för att nyttja samhällets digitala 

tjänster idag. Om tekniken i framtiden blir den enda möjligheten för kontakt med myndigheter och 

hantering av medborgerliga ärenden, måste samhället ta ansvar och se tekniken som en del av den 

allmänna infrastrukturen. Ansvaret kommer innebära att garantera tillgång till tekniska resurser för 

alla medborgare. Att subventionera teknik, etablera resurscenter runt om i landet eller möjliggöra 

utlåning av teknik är tänkbara scenarier. Biblioteken har genom sitt folkbildningsuppdrag och i 

egenskap av samhällig serviceinrättning en viktig del i detta ansvar. 

 

Övrig projektdokumentation 
 

En blogg startades för att smidigt kunna dokumentera projektets verksamhet samt göra kursmaterial 

tillgängligt för nedladdning.  

http://digidelgotland.wordpress.com/ 

 

Digidel Gotlands officiella webbsida:  

http://almedalsbiblioteket.se/verksamheter/digidel_gotland.html 

 

Digidel Gotlands twitterkonto: 

https://twitter.com/DigidelGotland 

Digidel Gotland 2012 i media 

 
• Radiointervju i P4 Gotland 

http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=4230679&codingformat=.

m4a&metafile=asx 

 

• Artikel på Gotland.net 

http://www.gotland.net/sv/att-gora/digidel-ska-ge-alla-gotlanningar-chans-att-bli-digitala 

 

• Artikel i Gotlands Allehanda 

http://www.gotlandsallehanda.com/nyheter/artikel.aspx?articleid=7529678 

 

• Intervju på Digidel.se 

http://www.digidel.se/just-nu/digidelverkstad-succe-pa-gotland/ 

 

• Artikel i Gotlands Allehanda 2012-03-06 

 

• Artikel i Gotlands Tidningar 2012-03-06 

 



Slutrapport 

Digidel Gotland – Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld 

12 

 

Artikel i GA (Gotlands Allehanda) 2012-03-06 
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Artikel i GT (Gotlands Tidningar) 2012-03-06 

 

 


