Bókasafn Mosfellsbæjar
ÁRSSKÝRSLA 2020

Bókasafn Mosfellsbæjar er rekið af Mosfellsbæ og starfar samkvæmt lögum um
almenningsbókasöfn frá 2012. Listasalur Mosfellsbæjar fellur undir starfsemi Bókasafnsins.
Til þess að fá aðgang að safnkostinum þarf bókasafnsskírteini. Frá 9. ágúst 2017 eru skírteini
endurgjaldslaus fyrir alla Mosfellinga. Handhafar skírteinis geta fengið að láni bækur,
hljóðbækur, tímarit, tónlistardiska og kvikmyndir.
Frá aldamótum hefur verið í gildi samstarfssamningur milli Bókasafns Mosfellsbæjar,
Borgarbókasafns Reykjavíkur og Bókasafns Seltjarnarness. Þannig gildir bókasafnsskírteini
Bókasafns Mosfellsbæjar einnig í Borgarbókasafni og Bókasafni Seltjarnarness, hægt er að
panta safnefni frá samstarfssöfnunum tveimur og sækja í Bókasafn Mosfellsbæjar, og einnig
er hægt að skila safnefni safnanna þriggja í öllum söfnum eða útibúum svæðisins. Þetta
samstarf stóreykur þá þjónustu sem söfnin þrjú geta boðið upp á og hefur mælst vel fyrir.
Svipað samstarf er milli bókasafnanna í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi og geta handhafar
skírteinis í einu þeirra safna nýtt þjónustu í öllum þremur bæjarfélögunum.
Á næsta ári verður samstarf almenningsbókasafna á höfuðborgarsvæðinu aukið enn frekar
samfara innleiðingu nýs kerfis hjá Landskerfi bókasafna hf. Vonir standa þá til að
bókasafnsskírteini verði sameiginleg fyrir allt höfuðborgarsvæðið, þannig að skírteini gefið út
í einu safni gildi í þeim öllum.

Fastráðnir starfsmenn með fjölbreytta háskólamenntun voru sjö á árinu. Auk þess voru fimm
tímastarfsmenn sem unnu á laugardögum og einstaka síðdegi á virkum dögum, sem og í
afleysingum. Einn starfsmaður sinnti viðgerðum á bókum. Starfsmannafundir voru að jafnaði
haldnir hálfsmánaðarlega.
Forstöðumaður Bókasafns Mosfellsbæjar er Auður Halldórsdóttir.
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Nýir lánþegar voru 226, en 371 á árinu 2019 og 403
á árinu 2018, og eru konur í meirihluta öll árin.
Í byrjun árs 2020 var tekið upp á þeirri nýbreytni í
Bókasafni Mosfellsbæjar að opna dyrnar upp á gátt án þjónustu - kl. 9.00 á morgnana, virka daga.
Hefðbundinn afgreiðslutími með þjónustu er svo frá
kl. 12-18 mánudaga og þriðjudaga, kl. 10-18
miðvikudaga, kl. 12-18 fimmtudaga og föstudaga og
kl. 12-16 á laugardögum allt árið.
Á morgnana er oft líf og fjör í safninu, þó svo ekki sé
boðið upp á hefðbundna afgreiðslu. Leik- og
grunnskólahópar koma í heimsókn, leshópur eldri
borgara hittist, og fleira mætti nefna. Með því að
opna dyrnar kl. 9.00 er komið til móts við þá
safngesti sem kjósa að sinna erindum fyrir hádegi.
Fyrirkomulag af þessu tagi, opið án þjónustu,
þekkist víða annars staðar á Norðurlöndum og eins
hefur það reynst vel í Bókasafni Kópavogs og
Amtsbókasafninu á Akureyri.
Þessi opnun hefur gengið vandkvæðalaust og notið vinsælda meðal gesta. Námsmenn hafa
nýtt sér aðstöðu safnsins til lestrar á morgnana og gestir gluggað í dagblöð og tímarit auk
þess að taka bækur og skila í sjálfsafgreiðsluvél.

Bókasafnið á tímum heimsfaraldurs
Heimsfaraldur kórónuveirunnar COVID-19 hafði áhrif á starfsemi Bókasafnsins eins og á aðra
starfshætti í þjóðfélaginu, og var safnið lokað í tvígang.
Vegna hraðrar útbreiðslu veirunnar voru takmarkanir hertar, samkomubann miðaðist við 20
manns frá 24. mars og söfnum var gert að loka. Stóð sú lokun yfir til 4. maí, alls sex vikur.
Meðan á lokuninni stóð sinntu starfsmenn safnsins öðrum verkefnum, svo sem þrifum,
skráningu, yfirferð á safnkosti, grisjun, tiltektum í geymslum ofl.
Forstöðumenn almenningsbókasafna á höfuðborgarsvæðinu sendu inn sameiginlega
undanþágubeiðni til yfirvalda og óskuðu eftir því að mega bjóða upp á snertilaus útlán.
Í beiðninni hljóðaði fyrirkomulagið á þessa leið:
„Bókasöfn verði áfram lokuð fyrir almenningi, en hægt verði að senda inn pöntun
rafrænt eða í gegnum síma um lán á safnefni. Starfsfólk bókasafna vinni áfram
samkvæmt reglunni um 20 manna samkomubann og tryggi tvo metra sín á milli við
alla vinnu á söfnunum. Þegar safnefni verði afhent, komi notendur inn í anddyri eða
að dyrum bókasafns og fái safnefnið afhent þar án snertingar við starfsfólk, en
starfsfólk vinni með hanska og gæti að sjálfsögðu að því að ætíð séu tveir metrar á
milli fólks.“
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Heilbrigðisráðuneytið synjaði beiðninni. Bókasöfn skyldu vera lokuð og engin þjónusta veitt.
Í byrjun maí var Bókasafnið opnað að nýju og fjöldatakmörk miðuðust við 50 manns, sem
hafði ekki teljandi áhrif á almenna starfsemi. Samkomutakmarkanir og 2 m fjarlægðarreglan
þýddu að viðburðahald lá enn niðri. Fjöldatakmarkanir fóru í 200 manns 22. maí og 500
manns 15. júní. Áfram var í reglugerð heilbrigðisráðherra mælst til þess að gestum stæði til
boða að halda 2 m fjarlægð frá öðrum, kysu þeir það. Í Bókasafninu var gripið til ýmissa
sóttvarnarráðstafana. Settar voru upp hindranir fyrir framan afgreiðsluborð til að tryggja 2
m fjarlægð frá starfsfólki. Sprittbrúsar voru víða um safnið og reglulega voru snertifletir
sótthreinsaðir; hurðarhúnar, ljósarofar, lyklaborð, mýs, skannar ofl., lesborð tímarita voru
færð í sundur, slökkt var á kaffivél og settar upp áminningar víða um safnið.

500 manna samkomutakmarkanir voru í gildi til 31. júlí, en þá hertist aftur róðurinn því
veiran sótti í sig veðrið. Takmarkanir miðuðust við 100 manns og 2 m fjarlægð manna á
millum varð að reglu að nýju. Börn fædd 2005 eða síðar voru nú ekki talin með í fjöldatölum.
7. september hækkaði hámarkstala þeirra sem máttu koma saman úr 100 í 200 manns. 2 m
reglan varð að 1 m reglu.
Hertar aðgerðir tóku svo aftur gildi mánudaginn 5. október þegar samkomutakmarkanir
miðuðust við 20 manns. Að þessu sinni var söfnum ekki gert að loka með reglugerð. Gestir
voru hvattir til að sinna erindum sínum hratt og skilmerkilega svo fleiri kæmust að og enn var
viðburðum frestað. Lessvæðum framhalds- og háskóla var lokað og sóttust námsmenn því í
auknum mæli eftir því að nýta aðstöðu safnsins. Því miður varð að vísa þeim frá, þar sem
lessvæði safnsins var lokað. Þrátt fyrir þessar takmarkanir gekk starfsemi safnsins greiðlega.
Miðvikudaginn 7. október komu tilmæli almannavarna á höfuðborgarsvæðinu um að söfn á
höfuðborgarsvæðinu skyldu loka. Varði sú lokun til og með 17. nóvember, eða tæpar 6 vikur.
Að þessu sinni var leyfilegt að lána út og skila safnefni, og bauð Bókasafnið „pantað og sótt“
þjónustu. Fól það í sér að lánþegi fann safngagn sem óskað var eftir á vefsíðunni leitir.is og
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lagði þar inn frátekt. Starfsfólk fór tvisvar á dag yfir þessar pantanir, tók til safngögn, lánaði
út, setti í bréfpoka með nafni viðkomandi og setti á borð við inngang safnsins. Lánþegar gátu
svo sótt pantanir sínar á tilteknu tímabili. Einnig var boðið upp á pantanir í tölvupósti eða
gegnum síma. Þessi þjónusta mæltist vel fyrir hjá notendum safnsins. Allan tímann var
skilakassi á torginu í Kjarna við inngang, og hægt að skila safnefni þegar opið var á torginu.
Þann 18. nóvember var safnið opnað að nýju. Nú máttu 10 einstaklingar (gestir og
starfsmenn) fæddir 2015 og síðar vera í safninu hverju sinni, og grímuskylda gilti fyrir alla
nema börn fædd 2011 og síðar. Engar sektir reiknuðust á safngögn með skiladag á
lokunartímabilunum tveimur. Fyrirspurnum var svarað í síma og tölvupósti. Bókasafnið
minnti reglulega á Rafbókasafnið, sem er alltaf opið, og aðgengilegt öllum sem eiga gilt
bókasafnsskírteini.
9. desember breyttist reglugerðin að því leyti að nú miðaðist takmörkun við 10 gesti sem
fæddir eru 2005 og síðar. Sú reglugerð gildir til 12. janúar 2021.

Aðsókn og útlán
Heildarfjöldi gesta á árinu 2020 var 45.884 en 69.070 á árinu 2019. Þessi gríðarlega fækkun
skýrist af tveimur löngum lokunum safnsins, færri viðburðum og fjöldatakmörkunum.
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Útlán á árinu 2020
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Viðburðir 2020
Fátæklegt viðburðastarf var óhjákvæmileg afleiðing þeirra samkomutakmarkana sem voru í
gildi lungann af árinu.
Þriðjudaginn 14. janúar kom Sirrý Arnardóttir í Bókasafnið og
kynnti bók sína Þegar kona brotnar. Sirrý er skemmtilegur
fyrirlesari og miðlaði efninu á sinn einstaka hátt. Þó nokkur
fjöldi mætti í safnið þrátt fyrir illviðri.
Á Safnanótt í febrúar var dagskrá fyrir börn og fullorðna.
Stjörnu-Sævar fræddi börn um stjörnuhimininn yfir Íslandi,
boðið var upp á stjörnusnakk og aðrar veitingar og ratleik um
safnið. Síðar um kvöldið skemmtu nemendur Listaskóla
Mosfellsbæjar gestum með hljóðfæraleik og söng.
Í júní mætti Dr. Bæk og fór yfir og lagaði reiðhjól á torginu fyrir
framan safnið. Torgið fékk upplyftingu í ár, en það var ein af
samþykktum tillögum Okkar Mosó. Kallaðist tillagan Kósý
Kjarni og fólst í því að gera svæðið fyrir framan Bókasafnið
vistlegra með sætum, gróðri og lýsingu.

Kynningarmál
Starfsemi Bókasafnsins og Listasalarins var vel kynnt á ýmsum miðlum. Á heimasíðu
Bókasafnsins, bokmos.is, er að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar svo sem útlánareglur,
gjaldskrá o.þ.h. Þar eru birtar fréttir um starfsemi safnsins og allir viðburðir kynntir.
Bókasafnið hefur hálfa síðu til umráða í bæjarblaðinu Mosfellingi sem kemur að jafnaði út á
þriggja vikna fresti.
Bókasafnið og Listasalurinn hafa hvort sína Facebook síðu og eru þær nýttar á fjölbreyttan
hátt. Komið er á framfæri upplýsingum um afgreiðslutíma og viðburði, birtar myndir úr
daglegu starfi, kynntar nýjungar og haldið uppi virku samtali við gesti.
Á árinu 2020 voru stofnaðir Instagram reikningar fyrir Bókasafnið annars vegar og Listasalinn
hins vegar. Nýtist sá miðill vel til að koma upplýsingum á framfæri.
Umfjallanir um sýningar í Listasal birtast víða, bæði í prentmiðlum og ljósvakamiðlum.

Barnastarf
Barnastarfið í Bókasafninu fór vel af stað í byrjun árs en lokanir og takmarkanir settu svip
sinn á viðburðahald og hópastarf á árinu.
Litli skiptibókamarkaðurinn fyrir börn var haldinn í Bókasafni Mosfellsbæjar laugardaginn 11.
janúar fimmta árið í röð og tókst með eindæmum vel. Frábær þátttaka og mikið fjör þar sem
allir höfðu gaman af, bæði börn og foreldrar. 132 bækur skiptu um eigendur þennan dag.
Krakkarnir fóru ánægðir heim með nýjan bókafeng og bókamerki Litla skiptibókamarkaðarins
í farteskinu.
Nokkur hundruð börn heimsóttu safnið á Öskudaginn og sungu í skiptum fyrir sælgæti.
Skipulagðar heimsóknir leik- og grunnskóla
Líkt og fyrri ár var öllum leikskólum bæjarins boðið að panta sögustund í safninu fyrir þrjá
elstu árganga skólanna. Á árinu komu 26 hópar í pantaðar sögustundir. Öllum 3. og 4.
bekkingum í grunnskólum Mosfellsbæjar var einnig boðið í kynningu á safninu. Tveir hópar úr
6

Helgafellsskóla, 2. og 3. bekkur, komu í safnkynningu á árinu. Öðrum föstum
skólaheimsóknum, líkt og rithöfundarkynningu fyrir 5. bekkinga í bænum og kynningu fyrir 9.
bekkinga, þurfti að aflýsa. Nemendur úr Krikaskóla komu þó í heimsókn til að fá bækur að
láni og skila þegar tilslakanir buðu upp á það.

Tvær leiksýningar fyrir leikskólahópa fóru fram í safninu á árinu. Hefð hefur skapast fyrir því
að bjóða elstu börnum leikskólanna á leiksýningu þegar bæjarhátíðin Í túninu heima fer
fram. Þrátt fyrir að bæjarhátíðin hafi verið blásin af var ákveðið að standa við sýningarnar og
mættu því um 150 börn í safnið í tveimur hópum til að horfa á söngvasyrpu hjá Leikhópnum
Lottu
Seinni sýning ársins fór fram í desember. Um
var að ræða sögu- og söngvastund með
Langlegg og Skjóðu, systkinum jólasveinanna.
Leikskólum var á þessum tíma skipt í
sóttvarnarhólf með að hámarki 50 börnum, og
ekki mátti blanda þeim saman. Því var hverjum
leikskóla boðið á sér sýningu, og voru þetta því
sex sýningardagar í heildina. Yfir þessa daga
mættu um 190 leikskólabörn á aldrinum 2-5
ára í safnið. Mikil ánægja var með báðar
þessar sýningar.

Sumarlestur
Sumarlestur, lestrarátak safnsins, fór að venju fram yfir sumarmánuðina. Átakið var með
eilítið breyttu sniði, en í ár gátu þátttakendur fyllt út bókaumsagnir um þær bækur sem þeir
lásu yfir sumarið. Umsögnunum var síðan skilað til safnsins og einn heppinn þátttakandi
7

verðlaunaður vikulega. Með þessum umsögnum vildum við freista þess að fá þátttakendur tl
að leiða hugann að því hvað þeir hefðu lesið, beita þannig gagnrýnni hugsun og æfa sig
jafnframt í því að skrifa um bækur. Þátttaka í ár var góð. Til leiks skráðu sig 262 börn á
aldrinum 4-15 ára og bárust safninu 362 bókaumsagnir yfir sumarið. Einnig var í boði yfir
sumarmánuðina sjávarlífsratleikur sem var í takt við þema Sumarlestrarins í ár. Til stóð að
halda uppskeruhátíð að átaki loknu en henni varð að fresta. Í staðinn var gestum boðið upp á
kolkrabbaleit, svokallað Kolkrabbafár, þar sem þátttakendur leituðu að mislitum kolkröbbum
sem höfðu falið sig vítt og breitt í safninu.
Vetrarfrí
Líkt og áður bauð safnið upp á dagskrá í vetrarfríi grunnskólanna. Í byrjun mars var auglýst
Ofurhetjusmiðja þar sem börnum stóð til boða að teikna og þróa sínar eigin ofurhetjur með
aðstoð Bergrúnar Írisar Sævarsdóttur rithöfundar. Því miður forfallaðist smiðjustjóri, en
boðið var upp á bíósýningu í sal safnsins í staðinn. Eins komu Spilavinir í heimsókn og voru
með spilastund annan daginn. Viðburðurinn var vel sóttur. Ekki var hægt að bjóða upp á
dagskrá í vetrarfríi í október.
Sögustundir
Bókasafnið hefur boðið upp á mánaðarlegar
sögustundir yfir vetrarmánuðina. Þessar stundir eru
hugsaðar sem stuttar samverustundir í lok dags, lesin
er ein bók í sal safnsins og myndunum varpað á skjá.
Einungs tvær slíkar sögustundir fóru fram á árinu, í
janúar og febrúar.
Hundar sem hlusta
Í september bauð Bókasafnið, í samstarfi við félagið
Vigdísi – Vini gæludýra á Íslandi, börnum að
heimsækja safnið og lesa sér til ánægju fyrir hunda
sem eru sérstaklega þjálfaðir til að hlusta á börn lesa.
Sex pláss voru í boði og fylltust þau öll. Heimsóknin
tókst með eindæmum vel og var áætlað að bjóða upp
á aðra hundaheimsókn í nóvember - sem ekki
reyndist mögulegt.

Til stóð að bjóða upp á hina ýmsu viðburði fyrir börn á árinu. Viðburðir sem voru á dagskrá
en ekki var hægt að halda vegna Covid19:
•
•
•
•
•
•
•

Mánaðarlegar sögustundir í lok dags
Reglulegar smiðjur
Barnadagskrá í Dymbilviku
Rithöfundarkynning fyrir 5. bekkinga í Mosfellsbæ
Kynning fyrir 9. bekkinga í Mosfellsbæ
Upphaf Sumarlestrar
Ritsmiðja í byrjun sumars
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•
•
•
•

Uppskeruhátíð Sumarlestrar
Dagskrá í vetrarfríi grunnskólanna í október
Bangsagisting á Bangsadaginn
Bókmenntahlaðborð barnanna fyrir jólin

Listsalur Mosfellsbæjar
Starfsemi Listasalar Mosfellsbæjar sýningarárið 2020 var þrátt fyrir allt mikil, þótt vissulega
hafi Covid-19 sett strik í reikninginn. Tvær sýningar sem fyrirhugaðar voru á árinu þurfti að
færa yfir á næsta ár, tvær sýningar fóru fram seinna á sýningarárinu en áætlað var og sleppt
var formlegum opnunum fimm sýninga af átta. Að öðru leyti var allt í föstum skorðum. Gætt
var að fjöldatakmörkunum og grímuskyldu.
Fyrsta sýning ársins var Hafið en þar sýndi Hjördís
Henrysdóttir málverk af sjóslysum og úfnum sjó. Sýningin
fékk fína umsögn m.a. í Tíufréttum RÚV og Fréttablaðinu og
seldust mörg verk.
Næst sýndi Stefanía Ragnarsdóttir myndir af jöklum en
sýningin nefndist einmitt Jöklar. Gaman er að segja frá því
að nær öll verk seldust á sýningunni.
Undirbúningur þriðju sýningarinnar, Út frá einu og yfir í
annað eftir Ásgerði Arnardóttur, var vel á veg kominn þegar
samkomubann brast á. Sýningunni var því frestað en þegar
hún var loks opnuð í lok maí fékk hún mikla og góða
umfjöllun m.a. í Menningunni á RÚV, í The Reykjavík
Grapevine og Fréttablaðinu. Verk Ásgerðar í formi skúlptúra og tölvuunninna ljósmynda voru
nýstárleg sýn á muninn milli miðla innan myndlistar.
Sýningin Vinn, vinn eftir Akurnesinginn Söru Björk Hauksdóttur var næst á dagskrá. Þetta var
framúrstefnuleg sýning þar sem hvert verk var unnið af Söru Björk í samstarfi við annan
listamann. Einnig var á sýningunni verk sem áhorfendur gátu unnið í samvinnu við Söru
Björk. Tengivagninn á RÚV tók langt og mikið viðtal við listamanninn og nokkur verk seldust.
Síðan kom sýning hjónanna Guðlaugar Friðriksdóttur og Ragnars G. Einarssonar, Bók – list og
leikur. Þau voru með fjölbreytt verk t.d. grafíkmyndir, dúkristur,
málverk og ýmis konar listbókverk. Sýningin var vel sótt, ekki síst af
Mosfellingum, en Guðlaug og Ragnar eru rótgrónir Mosfellingar. Aftur
tókst okkur að fá umfjöllun í Menningunni á RÚV auk minni
umfjallanna annars staðar.
Guðlaug Mía Eyþórsdóttir var með næstu sýningu og hét hún Milli
hluta. Guðlaug Mía hefur verið ákaflega virk á ýmsum sviðum
myndlistar bæði hérlendis og í Belgíu. Sýningin fékk styrk frá
Myndlistarsjóði Íslands. Verkin voru innsetningar úr blönduðu efni og
9

áttu það sameiginlegt að minna á hversdagslega nytjahluti þótt um fagurfræðilega hluti án
notagildis væri að ræða. Sýningin var vel sótt, ekki síst af fólki úr myndlistarheiminum, og
fékk hún ítarlega umfjöllun í The Reykjavík Grapevine.
Listahátíðin List án landamæra hefur undanfarin ár haldið sýningu í Listasalnum. Að þessu
sinni sýndi listamaður hátíðarinnar 2020, Helga Matthildur Viðarsdóttir, teikningar sem
einkenndust af litadýrð og formum sem mynduðu óskilgreindar verur. Þessi sýning varð helst
fyrir barðinu á Covid-19 því þótt hún væri sett upp að öllu leyti var ekki unnt að opna hana
fyrir almenningi. Þó var haldin fámenn opnun fyrir nánasta fólk listakonunnar og hátíðarinnar
og ströngum reglum um sóttvarnir fylgt. Sýningin fékk að njóta sín á samfélagsmiðlum.
Andstæður var síðasta sýning ársins. Þar sýndu 47 meðlimir
Vatnslitafélags Íslands 64 verk undir þemanu andstæður. Verkin
voru af ýmsum toga og sýndu vel fjölbreytta möguleika vatnslita
til myndlistarsköpunar. Sýningin laðaði að sér mikinn fjölda
gesta.
Á þessu ári voru ljóskastarar í Listasal endurnýjaðir. Þeir reynast
mjög vel, eru léttir og þægilegir í notkun og koma mun betur út
en þeir gömlu. Einnig varð sú nýjung á að Listasalurinn fór á
Instagram. Fylgjendum fjölgar jafnt og þétt og vonumst við til að
með þessu náum við til yngra fólks sem hefur áhuga á myndlist.
Vorið 2020 var auglýst eftir umsóknum fyrir sýningarárið 2021 og barst metfjöldi umsókna
eða 56 (samanborið við 38 árinu áður). Ljóst var að aðeins yrðu átta umsóknir samþykktar.
Þótt fjöldi sýninga sé að jafnaði tíu, þá þurfti að flytja tvær milli ára vegna Covid, eins og fram
hefur komið. Aldursdreifing í umsóknum er óvenju breið, og fjöldi með tengingu við
Mosfellsbæ.

Safnkostur
Í lok árs 2020 hóf Bókasafn Mosfellsbæjar útlán á spilum. Um er að ræða barna- og
fjölskylduspil, glæný jafnt sem gömul klassík. Þessi nýung hefur slegið í gegn. Á sama tíma
dregst bæði framboð og eftirspurn eftir myndefni og tónlist saman.
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Aðföng 2020 – tölur frá 2019 í sviga
Bækur fyrir fullorðna

Bækur fyrir börn og unglinga

S/B/U
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ERL
MYNDAS

449 (440)
0 (1)
20 (20)
3 (2)
34 (31)
0 (1)
4 (9)
45 (41)
28 (43)
54 (79)
87 (120)
90 (48)
28 (33)

540 (512)
1 (6)
0 (2)
1 (0)
2 (1)
2 (3)
7 (5)
1 (2)
16 (7)
11 (17)
1 (3)
27 (32)
17 (6)

SAMTALS:

842 (868)

626 (596)

Nýsigögn
TUNGUMÁLANÁMSKEIÐ
MYNDBÖND/DVD
HLJÓÐBÆKUR
TÓNLIST
SPIL
Nýsigögn samtals
Heildarsamtala:

0 (0)
34 (18) (F) + 26 (10) (B/U) = 60 (28)
11 (3) (F) + 12 (2) (B/U) = 23 (5)
9 (11)
36
92 (33)

1560 (1497)
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