
Det statistiske Departement 

o (3) 

Hovedskerna . nr. ...................................................... 

Alle sp~rgsrn5l besvares ved at sætte 
kryds (x) ud for det, der passer. 

Område nr. .......................................................................... 
(paferer af kommunal bestyrelsen) 

27. september 5. 
matr. nr. 

........................................................................................ gade (vej, torv etc.) n r. ........................... ejerlav ................................................................................. 

i ...................................................... sogn, ................................................................................ kommune. 

egler for skemaernes omdeling, udfyldning og aflevering. 
. Husejeren eller dennes repræsentant 

1) 
I 

2) 

forsyner de til fol ketallingsskemaerne hsrende konvolutter med Isbenummer; der for hver opgang 
skal være fortlabende fra kaelderen opefter, ssledes at konvolutten for lejligheden i nederste etage 
t i l  venstre far nr. 1, t i l  hajre nr. 2, naste etage til venstre, nr. 3 o. s. v., 
uddeler den 23. eller 24. september 1965 et skema med tilharrende konvolut til hver lejlighed og 
til andre selvstændige husstande, herunder ogs% enkeltpersoner, der bor i værelser, som er ud- 
lejet direkte af husejeren t i l  de p%galdende. Findes der i en lejlighed Indlogerede famlller hos 
indehaveren af lejligheden, kan der - om det snskes - udleveres særskilt skema med tilhsrende 
konvolut t i l  disse, Sadanne skemaer gives samme larbenummer som skemaet t i l  lejlighedens indehaver, 
ssrger for, at alle udleverede skemaer ti l  bageleveres efter udfyldningen, 
besvarer nedenstaende sparrgsm%l vedrsrende ejendommens opvarmningsforhold, opfsrelses5r og 
ejerforhold, 
indlægger skemaerne i nummerorden i dette hovedskema og underskriver den nedenfor anfsrte 
erklæring: alle skemaer skal afleveres til kommunen senest 5. oktober 1965. 

3) 
4) 

5 )  

Oplysninger om ovennavnte ejendom. 
1) Til ejendommens opvarmning anvendes: 

fjernvarme fra off, anlæg el. l ign. 
centralvarme med oliefyr 

>> >> kul, koks o. 1. 
>> >> gasfyr 

I 

ikke centralvarme 

2) Ejendommen er opfmrt: 
1940 eller tidligere 
1941 - 1960 
1961 - 1965 

Erklzering : 
I ovennavnte ejendom findes ferlgende antal lejligheder og direkte af ejeren udlejede værelser: 

................... lejligheder, for hvilke folkeeællingsskemaer findes' indlagt, 

.................... lejligheder, der for tiden er ledige, 

.................... enkeltværelser, for hvilke folketællingsskemaer findes indlagt, 

..................... lejligheder og enkeltværelser i alt. 

.................... enkeltværelser, der for tiden er ledige. 

................................................................................................................................................................................................................................................................�� 
underskrift (tydeligt navn), huseieren eller dennes repræsentant adresse telefon-nr. 

2. (sog n c ko m rn u ner n e, u n d t,. for st ads kom m .) 
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