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Till medlemmar i KFA m fl! 
 

BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA! 
HÄR KOMMER ETT ERBJUDANDE TILL DIG. 
Här kommer årets sista Nyhetsbrev, läs noga. Tiden går även denna gråa kalla höst 
och snart är det Jul igen. I  årets sista Nyhetsbrev kommer som vanligt en uppmaning 
till alla medlemmar att betala årsavgiften för 2017! 
 

KFA årsavgift  för 2017! Pg: 301427-1 – nytt beslut för 2017! 
Är 900 kr för ordinarie medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 600 kr 
(enligt beslut på stämman 2016). För aktiv medlem är 500 kr 
avdragsgill s.k. serviceavgift, inkl. moms, avdragsgill i deklarationen. 
För dig som fyllt 70 är 300 kr avdragsgill i deklaration, som en 
serviceavgift. 
Det är en bill ig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner. Du kan dela upp 
årsavgiften på 2 eller 4 gånger, noteras.  
När avgiften betalats sänder vi ut det nya medlemskortet, för 2017. OBS! inga 
arvoden utgår till styrelsen eller redaktion. Allt arbete sker helt ideellt. 
 
Styrelsen jobbar vidare med våra hjärtefrågor som ska förbättra arbetsvillkoren för 
majoriteten av aktiva bild- och formkonstnärer. Vi gör en del uppvaktningar till riksdagen i 
början av 2015. De frågor som ska tas upp är, olika avtal om upphovsrättsersättning, KFAs 
förslag till Generellt konstnärstillägg och förslag till ett reformerat Statens konstråd. 
Förbundet har en mängd kontakter med olika landsting/kommuner som ska upphandla olika 
gestaltningsuppdrag som annonseras ut. Förbundet Nyhetsbrev har blivit allt viktigare, 
eftersom aktuella konsttävlingar, uppdrag m m annonseras ut där. Vi ska även fortsätta vårt 
samarbete med våra samarbetsföreningar, ni kan se dessa på vår hemsida. Och inte minst 
måste vi satsa på medlemsrekrytering 2017! 
OBS!Håll utskick i brevlådan efter ett nytt nummer, Julnummer,  av tidningen 
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Artär! 
 

Jurybedömd utställning 

Jurybedömd utställning 2017-09-02 — 2017-09-10 
5 verk max 5 år gamla ska vara inlämnade till bedömning senast 17 augusti 2017. Verken ska 
kunna exponeras på max. tilldelad yta (se nedan). Du behöver inte vara med i någon förening. 
Alla tekniker (bild och hantverk) är tillåtna.  
Vi använder inga ansökningsblanketter, men skriv gärna några rader om dig själv och ditt skapande. 
Detta presenteras inte vid själva bedömningen utan används av oss som underlag till andra 
utställningar som du kanske erbjuds att medverka i. Detta gäller även om du inte kommer med på 
den jurybedömda utställningen.  
 

Vägbeskrivning:  
Romele Konsthall ligger på Romelegården 5 km söder om Veberöd. Kör till DÖRRÖD beläget 
mellan Veberöd och Skurup. Vik av från väg 102 först vid skylt Romelegården, Konsthall.  

Vilken chans har jag att bli uttagen?  
Detta varierar från år till år. Det är öppet för konstnärer från de nordiska länderna att söka. 
Utställningen genomförs enligt KRO:s regler och omfattar alla tekniker. Till 2016 års jurybedömda 
utställning hade 184 konstnärer från de nordiska länderna lämnat in vardera fem verk för 
bedömning. 73 konstnärer antogs att medverka.  

Jury och bedömningsavgift:  
Med en kvalificerad jury blir det en värdefull merit för de som blivit uttagna. Intyg utfärdas. Bland 
tidigare jurymedlemmar kan nämnas professor Georg Suttner konstnär KRO, f.d. rektor Kungl. 
Konsthögskolan; Helmer Lång, författare; professor Göran Hermerén KRO-konstnär; Stig-Åke 
Stålnacke, konstkritiker och författare; professor Gertrud Sandqvist Malmö Konsthögskola, Jan 
Hemmel regissör och kulturjournalist och konstnär Kåge Klang, ordf. KRO-Syd.  
Bedömningsavgiften är 295 SEK (235 DKK) och ska vara oss tillhanda senast 16/8 på vårt bankgiro 
270-5341 med Romelegården som mottagare eller kontant i samband med inlämning av verk i 
konsthallen 14/8 – 16/8. Glöm inte att ange avsändare! De som bor i Danmark kan använda konto 
08902002554 Handelsbanken DK utan avgift.  

Inlämning av verken direkt i Romele Konsthall:  
Inlämning sker i konsthallen 14/8 – 16/8 kl. 17.00 – 20.00. Det går bra att skicka bud. Inlämning på 
annan tid kan avtalas (exp. avgift 100:-). Romele Konsthall ligger vid väg 102 mellan Veberöd och 
Skurup. Sväng av vid skylt Romelegården/Konsthall. Observera att antalet inlämnade verk måste 
vara 5! Utställare svarar för ev. försäkring av sina verk. Ingen föranmälan behövs.  

Foto på verk med e-post eller med brev:  
Vi godkänner även inskickning av 5 st bilder på konstverken. Bildkvalité och bildstorlek ska göra 
verkens utseende rättvisa och underlaget ska kunna bedömas av juryn utan svårigheter. Ange 
storleken B=bredd och H=höjd på varje verk. Om man blir uttagen ska verken omgående skickas 
per post eller lämnas in i konsthallen 28/8 – 30/8 kl. 18.00 – 21.00.  
E-POST: Skicka 5 bilder som bifogade jpg-filer. Skicka helst bilder med mindre än 1 Mb per bild.  



BREV:     Skicka 5 foton eller utskrifter. Frankerat returkuvert ska bifogas om bilderna önskas i 
retur.  

Verk som anländer som paket:  
Om verken anländer som post/frakt tillkommer en expeditionsavgift om 150:- för hämtning / 
uppackning och placering. Samma avgift för nedpackning och returnering (exkl. frakt) om verken 
ska återsändas. Utställare svarar för ev. försäkring av sina verk.  

Vad gäller om jag blir uttagen?  
De konstnärer som blir uttagna av juryn ska deltaga i ”Jurybedömd salong 2017”. Romele Konsthall 
kan ta emot c:a 45 bildkonstnärer och 25 med hantverk. Varje utställare tilldelas max. 2-4 st ytor. 
Bredd: 2.4 m x Höjd: 1.2 m eller max 2-4 st ytor Bredd: 1.2 x Höjd: 2.4 m vägg (bild-konstnärer) 
eller 10-15 kvm golvyta (hantverk).  
Konstnärer som ansökt med små verk har möjlighet att komplettera med fler alster under tiden 28/8 
– 30/8 kl.18.00 – 21.00. De flesta, speciellt de som bor långt ifrån, deltager endast med de verk som 
juryn gjort bedömningen efter. Tänk på att det är fördelaktigt att söka med mindre verk om man 
ämnar skicka verken för att minimera fraktkostnaden. Deltagaravgiften för de som är antagna till 
den jurybedömda utställningen är 700:- (bedömningsavgiften är då krediterad) och går till 
marknadsföring. Romelegårdens provision är 25% på all försäljning. Konstföreningar, konstklubbar 
och utställare erhåller 10% rabatt. Utställare svarar för ev. försäkring av de egna föremålen. 
Romelegården svarar för bemanning under utställningen samt marknadsföring i dagspress, e-post 
utskick, affischer, internet, inbjudningskort m.m.  

Vad gäller om jag inte blir uttagen?  
Verken avhämtas 21/8 – 22/8 kl.11.00 – 13.00 och 17.00 – 19.00. Om konstnären önskar, 
magasinerar vi dem mot avgift.  

Kan jag hämta verken på annan tid?  
Om verken inte avhämtas under ordinarie öppethållningstid, åtager vi oss att förvara verken (75:- 
per påbörjad månad). Tid ska avtalas då verken hämtas. Ägaren svarar för ev. försäkring av sin 
egendom.  

För ytterligare information:  
Kontakta oss: Tel. 0732-51 20 45, 0411-533 405 (kontor i Abbekås)  
E-post: info@romelegarden.com  
Post: Romelegården, Dörröd 1041, 247 96 VEBERÖD  

Konstutställningar Romele Konsthall 
Öppet lör/sön/helgdag kl. 11-16 och onsdag kl. 16-19 under utställningsperioderna.  
Entré 30:- för vuxen vilket inkluderar konstlott (barn -15 år fritt).Kör till Dörröd, beläget vid väg 
102 mellan Veberöd och Skurup. Vik av först vid skylt Romelegården/Konsthall. Sökadress: Dörröd 
1042.  

 
Uppdrag och upphandlingar olika utlysningar på Konstpool 
Konstpool AB 
Ranhammarsvägen 20,168 67 Bromma, 08-559 25 256 
info@konstpool.se,  Ragna Berlin   ragna@konstpool.se, www.konstpool.se 
070 / 731 5522                  
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Rabatt på konsttransporter i norden fr MTAB 
 Erbjuder KFA medlemmar 15% rabatt på våra tjänster inom Norden. Medlemmarna uppger 
bara att de är just medlemmar för att åberopa rabatten.  
Kontakt till oss, är antingen via e-post till exhibitionlogistics@mtab.se, eller 
+46 8 546 00 100 
På våra hemsidor finns kontaktuppgifter på andra språk och för Danmark och Norge om det 
skulle vara aktuellt.  
 
Materialrabatt hos Nyans i Helsingborg 
Medlemmar i KFA får 25% rabatt på oljefärger, grafikfärger hos Nyans i 
Helsingborg. Www.nyanshelsingborg.se, tel: 042-326161. 
 
Du kan beställa rabattfoldern från kansliet med alla de avtal 
som gjorts med butiker, museer m m. 
 
 
Medlemmar i KFA har en småföretagsförsäkring 
för konstnär hos Folksam 

Innehåller följande sammanställning: egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, 
rättsskyddsförsäkring, objektförsäkring, tjänstereseförsäkring, krisförsäkring och 
överfallsförsäkring. 
Kontakta Ulrika Winberg tel. 0708-31 68 83 ange försäkringsnummer: 349228, 
småföretagsförsäkring, Tony Roos Konstnärsalliansen 
Kostnad per år: 1760 kr. 

 
NYHET: 
Konstnärsalliansen kan nu erbjuda sina medlemmar kraftigt rabatterade priser 
på drivmedel 
Vi på Preem utvecklar grönare drivmedel av sådant som andra ser som skräp – 
restprodukter från skogsindustrin och slaktavfall till exempel. Vi lanserade vår HVO-
diesel Preem Evolution Diesel redan 2011. Nu tar vi ännu ett jättekliv i vår evolution 
och höjer den förnybara delen till hela 50%. Det betyder att varannan mil du kör är 
helt fossilfri, utan att du behöver byta bil eller betala ett öre mer. Men vi sitter inte 
nöjda för det, utan fortsätter att utveckla våra drivmedel så att du en dag kan köra 
varje mil fossilfritt. Vår evolution går vidare. Läs mer på www.preem.se 
Du som ansöker om Företagskort hos Preem via KFA kommer ta del av följande 
rabatter. 
* Diesel 90 öre/liter 
* Bensin 55 öre/liter 
* E85 55 öre/liter 
* Bilkem/tillbehör 10% 
* Biltvätt 15% 
* Olja 10% 



Ovanstående rabatter är baserade på Preems listpris som går att följa på 
www.preem.se 
Kortet innebär inga kostnader i form av fakturakostnader, uppläggnings- eller 
årsavgifter. Det har inte heller någon bindningstid utan kan sägas upp när som helst. 
Ansökan sker via ansökningsformulär som finns hos KFA. 
Runt om i Sverige har vi ca 400 st stationer, både bemannade och automat. Du kan 
enkelt hitta din närmaste station på vår hemsida www.preem.se 
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Preem. 
Vi hälsar er välkomna till Preem. 
Preem AB 
Chalott Andersson chalott.andersson@preem.se 

 
 
RABATT PÅ BILHYRA 
Genom avtal med Mabi. I avtalsbilagan (Pris och villkorsbilaga) framgår ett 
rabatterat pris på de vanligaste bilgrupperna i vårvagnpark. Vid förhyrning av övriga 
bilgrupper och modeller tillämpas Lokalprislista – 10 % rabatt. Dessa priser gäller på 
samtliga orter i Sverige där Mabi Hyrbilar finns representerade. Särskilt medgivande 
samt tilläggsavgift krävs för resa utom Sveriges gränser och avtalas vid respektive 
tillfälle. Alla priser är baserade på fri körsträcka. 
 
Nordiska stipendier 
www.kulturfonden.fi 
 
Handlingsplan för konstnärer! 
En utredning som ska ta ett helhetsgrepp om 
konstnärspolitiken väntas bli färdig till 2018 
 
I slutet av november presenterade regeringskansliet och kulturministern en 
handlingsplan i syfte att lyfta villkoren för bild- och formkonstnärer, uppdelad på nio 
punkter. 
Det mest konkreta förslaget är utredningen "Konstnärernas 
villkor" som ska vara klar till 2018 och ledas av Ann-Christin 
Nykvist, i dag ordförande för Sveriges konstföreningars 
riksförbund. 
 

Fem valfria gästateljévistelser 

Detta är ett tillfälle för alla verksamma konstnärer i Västra Götaland att ytterligare precisera och 
vidareutveckla sina konstnärliga uttryck genom att själva söka upp den ultimata ateljeplatsen. 
Således föreslås vistielsegrunderna själv av den sökande, som själv också ska ha initierat kontakter. 



Den sökande ska motivera vad en vistelse kan tillföra konstnärskapet. Koncernavdelning kultur tar 
sedan kontakt med ateljén och kommer överens om lämplig tid. Dessa stipendier kan sökas oavsett 
konstområde. 

Ansökningsförfarande 

Skriv max en A4-sida där du beskriver din konstnärliga verksamhet och vad gästateljévistelsen kan 
tillföra. Bifoga CV samt 4-5 arbetsprover (inga original) till ansökan. Beslut om vem som beviljas 
stipendium fattas av vår expertjury. 

Behandling och beslut? 

Gästateljéansvariga på koncernavdelning kultur tar, efter urval, kontakt med det föreslagna 
stipendiemålet, och initierar möjlighet för den planerade vistelsen. 
Ansökan skickas till: 
Koncernavdelning kultur 
Box 1091 
405 23 Göteborg 
Märk kuvertet: "Fri gästateljé" 
 
Insända ansökningar returneras ej. 
Redovisning: En kort rapport ska skickas till koncernavdelning kultur inom 42 dagar efter avslutad 
vistelse.
Dan Fröberg 
Telefon: 0702 - 42 50 49  (mån-ons)dan.froberg@vgregion.se

Ansökningstider 

Sista datum för ansökan 15 december 2016 
Med beslut senast 10 januari 2017. Stipendiaterna presenteras på hemsidan. 
 

Gästateljé i Detroit 

Period 1 mars-30 april 2017. Under vistelsen finns möjlighet till kontakter med gallerier, museer 
och konstnärsnätverk i staden. Vår kontaktperson introducerar dig till konstlivet i Detroit. Endast 
sökande inom området bildkonst. 

Ansökningsförfarande 

Skriv max en A4-sida där du beskriver din konstnärliga verksamhet och vad gästateljévistelsen kan 
tillföra. Bifoga CV samt 4-5 arbetsprover (inga original) till ansökan. Beslut om vem som beviljas 
stipendium fattas av vår expertjury. 

Ansökan skickas till 

Koncernavdelning kultur 
Box 1091 
405 23 Göteborg 
Märk kuvertet: "Gästateljé Detriot 2017". 
Insända ansökningar returneras ej. 

mailto:dan.froberg@vgregion.se


Redovisning 

En kort rapport ska skickas till koncernavdelning inom 42 dagar efter avslutad vistelse.

Kontakt   Dan Fröberg 

Telefon: 0702 - 42 50 49  (mån-ons) dan.froberg@vgregion.se 

Ansökningstider 

Sista datum för ansökan är 15 december 2016 
Med beslut senast 10 januari. Stipendiaten presenteras på hemsidan.
 
 
Kommande bokade samlingsutställningar 2017, i KFA-regi. 
 
Nästa år, 2017, har KFA ett 15-årsjubileum vilket vi ska uppmärksamma på 
olika sätt bl a med samlingsutställningar. 
Det kommer att ske utställningar i Stockholm stad och på andra platser i landet. 
Bokat är: Partille kulturhus-utställningshallen den 4 mars – 10 mars. 
Inbjudan till detta kommer via mejl och brev. 
  
  
 
I Stockholm anordnas under vecka 9-10 en samlingsvisning på Enebybergs bibliotek, 
inbjudan till detta kommer i början av nya året. 
 
2018 i april arrangeras en samlingsvisning i Culturen (huset) utställningshall i Västerås. 
 
 

Kommande konstmässor 2017 
 
www.deeloopart.se                    www.marketartfair.com 
 
www.supermarketartfair.com 
________________________________________________ 
 
Kallelse till föreningsstämma den 25 mars 2017 i Göteborg. 
Lokal meddelas senare. 
 
Beställ Handboken för bild- och formkonstnärer från KFA-
kansli. I denna hittar du rådgivning info om moms, skatter, deklaration, 
arbetsmarknad, arvoden, fonder, stiftelser, upphandlingsregler, 
upphovsrättsfrågor, kommissionsförsäljning, företagsformer m m. 
Boken får du via mejl, om du vill ha den i tryckt ex tillkommer en avgift på 115 
kr. 
 
Rabatt på konstnärsmaterial för medlemmar! 
 

mailto:Fr%C3%B6bergdan.froberg@vgregion.se
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Ja vi erbjuder 10% rabatt till era medlemmar som kan uppvisa medlemskort, vid köp i vår 
butik på Olofsgatan 10, i Stockholm. 
Det gäller dock inte köp på internet. På webben har vi inte någon möjlighet att kontrollera medlemskap. 
  
Med vänlig hälsning/Kind Regards  
Ola Frisk  
IB WAHLSTRÖM AB  
 
Konstföreningar har upp till 15% rabatt hos oss mot uppvisande av ett medlemskort. Det 
gäller de flesta produkter förutom så kallade netto produkter. 
  
Obs. Att rabatten är från 0 till 15% (upp till 15%) 
  
Mvh 
Taoufiq Elouali 
Butikschef 
  
 
Matton AB 
Luntmakargatan 66  
113 51 Stockholm 
 
Självklart kan vi göra detta. Ni kan informera medlemmarna om att de erhåller 15% på all färg och tillbehör i 
vår butik. 
 Vänligen 
Tony Mankowitz 
  
ABC FÄRGEKONOMI AB 
Birger Jarlsgatan 65 113 56 STOCKHOLM Tel 08 673 70 75 
Mobil 0706 12 17 2     2tony@abcfargekonomi.se       www.abcfargekonomi.se 
 
Givetvis ställer vi upp med rabatt. Vi kan ge 12% förutsatt att det går ut till alla era medlemmar. Vi 
kommer isf skapa en unik rabattkod för just er. Har du någon preferens på vad rabatten ska heta så 
tar jag gärna emot det. 
Vänligen 
Daniel Markolj 
 
Era medlemmar kan få 10% rabatt på Gredelins sortiment (ej inramning) 
vid uppvisande av medlemskort. Vore 
jättebra om du kunde skicka en bild på hur kortet ser ut 
 
Vi håller generellt 20-30% under av grossist rekommenderat utpris på de flesta artiklar och 
vår policy är därmed lika för alla. Det blir för svåradministrerat med rabatter till olika grupperingar. 
Vi levererar alltid fraktfritt vid order överstigande 800kr för brev och småpaket. 10% rabatt får man 
om man handlar över 2000kr vid ett och samma tillfälle. Denna rabatt kan inte kombineras med 
kampanjartiklar. 
 
Mvh Dag Cederlöf 
Hammarö Ramverkstad AB 
www.hammaroram.se 

mailto:22tony@abcfargekonomi.se
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A-Ramar   
Första Långgatan 16  
413 28 Göteborg   
Tel: 031- 12 89 05  
www.a-ramar.se  
Visst kan vi ge era medlemar 10% rabatt på inramningar, passepartouter, uppfräschning 
av gamla ramar och reparation. 
 
Vi kan erbjuda även upp till 20% rabatt för de som har mer än 5 st inramning i samma 
storlek och samma ram. 
Kom gärna förbi i butiken om du vill se vårt sortiment och tjänster inom inramning och 
utställningar. 
 

BROMMAPLANS PAPPER  
Vi vill erbjuda er och era medlemmar 10% rabatt på allt som främst berör konstnärsmaterial. Vi har brett utbud och 
sortiment av pennor som jag tror era medlemmar skulle gynnas av. Det finns också flera sorter av rit- och 
målarblock (inkl. akvarellblock) som vi gärna erbjuder med samma rabatt på. 
 
Med vänlig hälsning 
Caroline Fang 
Telefon 076-192 78 88   
 
 
Bergevall Ramar AB 
Vi lämnar 20% rabatt till konstnärer och,konstföreningar. Så det kan vi lämna till era medlemmar också ni är 
välkomna att komma hit. 
Mattias Gillhart 
Högbergsgatan 25A 
116 20 Stockholm    telephone: +46 (0)8 643 47 92  +46 (0)8 643 48 92 
e-mail: info@bergevallramar.se     http://www.bergevallramar.se 
 
BJÖRKS RAM & GLASMÄSTERI ERSTAG. 17, 116 36 STOCKHOLM. 
Ger 10-15% rabatt på inramningar 
Erstagatan 17 
116 36 Stockholm 

 

Telefon 
E-post 

08-640 51 52 
info@inramningar.com 

Andreas Björk 0708-42 14 44 
 
 
 
O P Konst & ramar. Www.oskarpersson.se 
Lämnar 30% på sina inramningar och konstnärsmaterial 
Carl Krooks Gata 33 
252 25 HELSINGBORG 

Tel: 042-124705 
Mail: ulf@oskarpersson.se 

mailto:info@bergevallramar.se
http://www.bergevallramar.se/
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Jordi konstnärsshop Stockholm, 15 % på konstnärsmaterial. 
info@konstnarshandelnjordi.se 
 
Sollentuna Ram 
Hör gärna av er eller hälsa på - vi gör konstinramningar, säljer konstnärsmaterial, har 
konstgalleri, mm. 
Erbjuder medlemmar 10% rabatt på utbudet. 
Med vänlig hälsning 
info@sollentunaram.se 
Sollentuna Ram 
Öppet Tis-Fre 12-18, Lör 10-14  
 
 
 

Konstnärlig gestaltning Högbergsparken 2016-88 
Anbudsinbjudan  
För denna upphandling sker anbudsinlämning i två steg. I det första steget ansöker intresserade 
leverantörer om att få lämna anbud. Ibland finns kvalificeringskrav som behöver uppfyllas. När alla 
ansökningar kommit in går upphandlande enhet igenom och väljer ut, och ev. kvalificerar, ett antal 
leverantörer som ska få lämna anbud. I steg två får utvalda leverantörer tillång till 
förfrågningsunderlag, övrig information om upphandlingen och möjlighet att lämna in anbud.  
Sista datum att svara på ansökningsinbjudan är 2016-12-18.  
AB Tierpsbyggen ska uppföra ett flerfamiljshus och önska upphandla konstnärlig gestaltning 
avseende detta, gestaltningen ska vara på fasaden.  
För frågor vänligen kontakta  
Jenny Ljungvall Cardoso  
-  
 
jenny.ljungvallcardoso@tierp.se 

Konstnärlig gestaltning badhusgatan 2016-93 
Ansökningsinbjudan  
För denna upphandling sker anbudsinlämning i två steg. I det första steget ansöker intresserade 
leverantörer om att få lämna anbud. Ibland finns kvalificeringskrav som behöver uppfyllas. När alla 
ansökningar kommit in går upphandlande enhet igenom och väljer ut, och ev. kvalificerar, ett antal 
leverantörer som ska få lämna anbud. I steg två får utvalda leverantörer tillång till 
förfrågningsunderlag, övrig information om upphandlingen och möjlighet att lämna in anbud.  
Sista datum att svara på ansökningsinbjudan är 2016-12-18.  
Uppdraget består i konstnärlig gestaltning av utomhusmiljön på Badhusgatan 7:s tomt i Tierps. 
Platsen är tillgänglig för alla i området och ska verka som en mötesplats att interagera med.  

mailto:jenny.ljungvallcardoso@tierp.se


För frågor vänligen kontakta  
Jenny Ljungvall Cardoso  
-  
 
jenny.ljungvallcardoso@tierp.se 

God Jul och Gott nytt år 

mailto:jenny.ljungvallcardoso@tierp.se
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