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I løpet av kort tid gjeninnføres
skolelunsj-ordningen ved Leka
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Akutt sykdom eller skade – ring alltid 113
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55 553 333
Veterinærvakt
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Kirkekontor
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff tlf. 74 38 70 00

74 39 54 00
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Informasjon fra Leka kommune

Ledige stillinger
Økonomimedarbeider
Fast 100 % stilling ledig for tiltredelse 1.7.2015 eller tidligere.
Søknadsfrist 10.3.2015
Full utlysing i forrige utg. av Lekaposten, www.nav.no og www.leka.kommune.no

Stillinger innen pleie- og omsorgstjenesten
Faste stillinger:
20 % praktisk bistand, husstell, treningskontakt, snarlig tiltredelse
Sykepleier 60 %, natt, arbeid hver 3. helg, snarlig tiltredelse
Helsefagarbeider/ hjelpepleier 17,5% fast, arbeid hver 3.helg, turnus, ledig fra 1 juni 2015
Midlertidige stillinger:
47 % stilling sykepleier, natt, sykevikariat fra ledig for snarlig tiltredelse
20 % stilling sykepleier, 1 års vikariat for navngitt person for snarlig tiltredelse
Alle stillinger er direkte underlagt sykepleiesjef.
Den som tilsettes skal være med og bidra til planlegging, utvikling og kvalitetssikring av
tjenesten i tråd med kommunens målsettinger.
Vi søker utdannet personell med relevant praksis for tjenesteyting til brukere i og utenfor
institusjon.
Det er ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten.
Søker må ha førerkort for bil klasse B, og beherske elektronisk verktøy.
Søker må være god til å kommunisere og samarbeide, og være fleksibel ved endring av
arbeidsoppgaver og lignende. Søker må beherske norsk muntlig på et tilfredsstillende nivå.
Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kandidater blir intervjuet.
Leka kommune tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, god pensjons- og
forsikringsordning
og lønn etter tariffavtale. Sykepleiere får 6 års antesipert lønnsansiennitet, og
helsefagarbeidere/hjelpepleiere får 4 års antesipert lønnsansiennitet ved tilsetting.
Flyttegodtgjørelse ytes i henhold til kommunens reglement.
Spørsmål om stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf. 74 38 72 17.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes
Leka kommune, Personalkontoret, Leknesveien 67, 7994 Leka eller post@leka.kommune.no
Søknadsfrist 13.3.2015.
Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA
kap 1 § 2.3.
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Innhenting av pristilbud
Leka kommune ønsker pristilbud på
følgende:
•


•
•
•

Timepris på stor gravemaskin (8 t og
13-16 t) m/mann
Timepris hjulgravemaskin m/mann
Timerpris minigraver u/mann og
m/mann
Timepris på lastebil m/mann
Timepris på trearbeid (snekker,
tømrer)
Timepris malingsoppdrag

Pris skal oppgis uten MVA.
Pristilbud skal gjelde perioden 15.4.2015 15.4.2018
Tilbud sendes skriftlig til Leka kommune
innen 20.3.2015
Leka kommune
Leknesveien 67
7994 Leka
Merk konvolutten: Tilbud teknisk.

VW Polo selges

1997-modell; kr.5 000 eller høyeste bud over.
Leka kommune ved Leif Pettersen; telefon 958 26 528

Ved betaling av fakturaer fra legekontoret, husk å skrive inn
nummeret på fakturaen det gjelder.

Til politiske partier og andre som stiller liste ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Listeforslag må være kommet frem til kommunen innen kl. 12.00 den 31.mars 2015.
Det er ikke nok at brevet med listeforslag er poststemplet innen fristen.
På Leka kommune sin hjemmeside www.leka.kommune.no ligger link til skjema for utfylling
av liste og veiledning for innlevering av listeforslag.
For flere opplysninger, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen.
Valgstyret i Leka kommune

Høring
Statens kartverk har startet navnesak for å få fastsatt skrivemåten av fyrlykt nr 5671 i Leka
kommune, Emåriskjæret. Navnet på fyrlykta bør ha samme skrivemåte som naturnavnet.
Stednavnloven sier at skrivemåten av primærnavn som hovedregel vil være retningsgivende
for skrivemåten av navn som er avledet av primærnavnet.
Eventuelle merknader sendes som e-post: post@leka.kommune.no eller som brev til Leka
kommune, 7994 Leka.
Høringsfrist 20.3.2015

En venn er den beste medisin. Shakespeare
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Reiselivskurs for politikere 25. februar – Torill Olsson fra
Mimir AS, veileder for reiseliv.
Torill Olsson, Mimir kom fra hovedstaden til Leka- for å kurse kommunestyret i
reisemål og Leka som geologiens mekka.
Hun tok oss med på en 3 timers reise; hvordan utvikle et reisemål.
Kurset er et ledd i det langsiktige arbeidet hvor Leka er et viktig reisemål i en region hvor vi
ønsker å samarbeider om utviklingsarbeid – nord- sør.
Kommunestyret som eier av reiselivssatsingen i Leka fikk full pakke av Torill.
Hvis en klarer å selge det spesielle som gjør at kommunen blir et reisemål; det spesielle en
reiser til, så bygger det opp under, og utvikler det grunnlaget som allerede eksisterer.
Det handler om hvordan du tar i mot, om vi ønsker velkommen på en måte som gjør at de
kommer tilbake flere ganger.
Poenget er å skape, og få turister til å benytte tilbud og kjøpe på alle steder for å
opprettholde- og utvikle nye tilbud. Pusse smykket blankt er oppskriften...
Hvis det legges igjen penger i alle butikker, alle benytter aktiviteter, bruker hurtigbåter,
ferger osv. så er en på rett vei. Da er det med på å styrke grunnlaget for bosetting, og gjøre
samfunnet interessant for andre også å investere i. En får nyetablering.
Merkevarer skaper salg, men det reklamerer også sånn at det vekker interesse for mer salg.
Hun tok som eks. hvor vil du bygge hytte, Elverum eller Lillehammer- svaret er vel enkelt
med den reklamen Lillehammer har fått gjennom OL osv.
Rørvik Fisk, er en merkevare som er kjent, og etablering i Rørvik kjenner vi til. Reinert
Eidshaug, ordfører i Vikna var til stede.
Registrene i Brønnøysund har skapt et samfunn med arbeidsplasser og unge mennesker.
Lykkes en i reisemålsarbeid så vil det styrke kommunen, næringslivet og dermed et bedre
tjenestetilbud – service og handel for innbyggerne som er her hele året.
Hele folket bør egentlig kurses, fordi hele folket må se dette som noe bra, at det har
ringvirkningseffekter for å styrke det spesielle stedet, kommunene, regionen, et veikryss med
handel, overnatting aktiviteter, og at det har positiv betydning for alle som har noe å selge.
Men dette gjør seg ikke selv, det er mange ting som til sammen avgjør om en lykkes, bare
det å komme til et avsides sted kan bli som et hinderløp, hun tok eksempel i vanskelige,
uforståelige rutetabeller: fergetider, fem på halv, ti over , kvart på og på hvilken side er
fastland og øy. Folk som kommer første gang vet ikke- for eksempel, hvor og på hvilken side
er Hofles, Gutvik eller Holm, Igerøy osv? Leka eller Vega?
Turisten ser det hele, og ikke bare det vi ønsker å vise frem, men her har vi et godt
utgangspunkt, levende landbruk, havbruk, geologien, og en hel region i positiv vekst. Bare
fergeturen kan bli en svært hyggelig opplevelse.
Men det som er beste salgsvare- er menneskene- oss selv- sjarmen; at vi tar frem vår beste
side, leppestiften, parfymen – tid og vennlighet- den gode historien. (Derfor lykkes
hurtigruten- er undertegnedes påstand.)
Også: Arealplanleggingen er viktig, hun tok eks. fra de store skistedene, hvor hyttene er
plasser hensiktsmessig i forhold til alpinbakker og skiløyper, og at det er plass til å vokse.
Vi lærer av hverandre, og på Leka og i regionen har vi mange som lykkes, Leka Camping og
Leka Brygge som har både overnatting og tilbud til de som vil på sjøen; de er de store, men
det er rom for de mindre også, de som tar imot gjesten med et måltid og en prat.
Klarer vi vår jobb i dette med å bli et reisemål, i en region som vi forsøker å knytte tettere
sammen- med god forbindelse mellom Brønnøysund- Leka- Rørvik- så kan vi sammen bli
både et fyrtårn og en magnet.
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Leka fikk denne fantastiske muligheten etter kåringen, Norges Geologiske nasjonalmonument.
Det midler fra fylkes mannen og fylkeskommunen, og med Kristin Floa som prosjektleder og
Venke S: Thorsen, (næringsutvikling) som medansvarlig, har vi kommet langt i en start på
et arbeid som er krevende, men livsnødvendig- for små kommuner må være
produktutviklere, bygge for framtidige generasjoner. Leka kommunestyre er eier av
prosjektet og ordfører leder arbeidet politisk gjennom styringsgruppe som legger fram forslag
til kommunestyret underveis.
Vi forsøker nå også å utrede om museet kan involveres , og avklare forholdet til Museet Midt
IKS. Reinert Eidshaug ønsker oss velkommen, men vi må finne ut hva det koster og
innebærer. Trenger vel et eget prosjekt på det.
Lekapakka er en ny mulighet hvor det kan bli større aktivitet i hele regionen- investering i
mere overnatting, gamle og nye hus og hytter med felles driftssentral og booking. 30 har
meldt sin interesse så langt og det er mulig å oppnå inntil kr.700 000,- i tilskudd til hver
plan. Det innkalles nå til første møte
Langtidsplan:
- Leka, Vikna og Nærøy danner sammen regionen Ytre Namdal – også kalt Kystgruppen.
Disse kommunene eier sammen omstillingsprosjektet «Nyskaping og Utvikling ytre
Namdal» som løper fram til juli 2016. Vi har i dette samarbeidet fått utarbeidet en
regional reiselivsstrategi/ reiselivsplan – som skal være styrende for den regionale
satsninga framover.
- Leka deltar i en prosess sammen med kommunene på Sør-Helgeland mht å etablere en
Global Geopark.
Veien videre må bli til ved at det nå planlegges for et langsiktig utviklingsarbeid, se på de
muligheter vi har – i felleskap og hver for oss, hvilke turister vil vi ha? - Rundreiseturister?
Fisketurister har vi allerede, sykkel også, bil og buss, masseturisme, eller den spesielt
interesserte- i geologi, den som søker stillhet- den som vil se levende landskap og
lanbruk/havbruk eller den som søker Rock (Stein og høy musikk)
«Husk på» sa Toril, (som har jobbet lenge med reiseliv) »vær kritisk, ta i mot kritikk som
nyttig, tilbudene må holde høy kvalitet, og maten trenger ikke å være spesialretter, men helst
smake bedre enn alle andre steder.»
Ovennevnte er bare et lite inntrykk fra meg etter en grundig og faglig god gjennomgang fra
Torill Olsson.
Per Helge Johansen, ordfører i Leka kommune

Gudstjenester i Leka 2015
Søndag

15. mars

Leka kirke

Kl. 15.00

Gudstjeneste –
4. søndag i fastetiden

Torsdag

02. april

Leka sykestue

Kl. 11.15

Gudstjeneste –
Skjærtorsdag

Søndag

05. april

Leka kirke

Kl. 11.15

Høytidsgudstjeneste –
Første påskedag

Trenger du skyss til kirken?
Ring Beathe Mårvik 951 09 887 eller Elin Hukkelås 942 19 883
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Åpningstider kirkekontoret
Kirkekontoret på Leka Helsesenter er betjent
torsdager kl.11.00-14.00.
Ellers er vi på kirkekontoret på Kolvereid, i Sentrumsgata 8.
Vi er å treffe på telefon 74 39 54 00 hver dag i tidsrommet 10.00 – 14.00.
I tilfelle noe uforutsett skjer, er vi å treffe på mobil:
Kirkeverge Britt Tove Edvardsen
47 84 32 30
Konsulent Arild Hestø
90 86 08 14
Prost Brit Karin Theimann
41 61 92 47
For mere info se: http://naroy.kirken.no

Åpningstider gjenvinningsstasjon(kl.1500-1800)
Tirsdag

10. mars

Tirsdag

14. april

Tirsdag

12. mai

Tirsdag

9. juni

Tirsdag

14. juli

Nytt styre i Leka IL
Hovedlaget
Leder:Kjell Arve Sønnesyn gjenvalgt for 1
år
Nestleder:Aina Hege Haug gjenvalgt for 2
år
Allidrettsgruppa
Leder:Line Holmen Ekrem gjenvalgt for 1 år
Fotballgruppa
Leder:Gjermund Pettersen 1 år
Nestleder:Kjetil Bjørnstad 2 år

Økonomigruppa
Tove Kvaløy gjenvalgt for 2 år
Hege Johannessen gjenvalgt for 2 år
Aud Linda Hårstadstrand valgt for 1 år
Valgkomiteen:
Rasmus Husby Larsen valgt for 1 år
Sveinung Thorvik valgt for 1 år
Kasserer alle grupper
Annette T. Pettersen gjenvalgt for 1 år

Utdeling av trimkrus,

kaffesalg og åpent basseng
Lørdag 21. mars kl. 14.30 – 16.00 i lille Herlaughall.
Allidrettsgruppa

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Fagforbundet Leka
Tid: Mandag 16.03.15 kl. 1700
Sted: Vertshuset Herlaug
Sak: Nedleggelse av Fagforbundet Leka, og sammenslåing med nabokommune.
Påmelding til leder, mob. 41309647.
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ÅRSMELDING LEKA SANITETSFORENING 2014
Styret har bestått av:
Beathe Mårvik, leder
Bodil Furre, nestleder
Kitty Olsen, medlem
Turid Haug, medlem
Rigmor Danielsen Reppen, medlem
Brita Myrvold, medlem
Kirsti Hoff og Siv Aune, kasserer
Medlemstall: 67 (pr 06.01.15)
Antall styremøter: 4
Antall saker: 14
Antall storsymøter: 4 – Lekatun 23.04, kurvfest Leka Brygge 11.06, Lekatun 24.09 og
Lekatun 19.11
Aktiviteter i 2014:
 Styret serverte ettermiddagskaffe og kveldsmat på sykestua 13-dag jul. Et trivelig og
sosialt tiltak som tydelig ble satt pris på.
 Binding og salg av fastelavnsris.
 Salg av mai-blomster.
 Solgte nummer for Estlandslotteriet.
 Arrangerte basar i Herlaughallen 5. oktober. En ubetinget suksess, masse flotte gevinster,
god mat/drikke og et flott resultat økonomisk.
 Serverte kirkekaffe og pyntet i kirka på høsttakkefest 6. oktober.
 Arrangert julebord «Vi over 60» fredag 5. desember på Solsem.
 Det ble delt ut blomsterhilsen til jul til alle beboere på sykestua + betjening.
 Det ble delt ut blomsterhilsen til jul til alle som har blitt enker/enkemenn i 2014.
 Foreningen byttet kasserer i september, Siv Aune tok over etter Kirsti Hoff.
Tilskudd ulike N.K.S. fond:
Fond for utenlandssatsinger
Fond for revmatologi
Fond for psykiske lidelser
Forskning barn- og unge

Min dag i dag
Osteoporosefondet
Kreftfondet
Kvinnemedisinsk forskning

Støtte gitt til:
Leka barnehage til kjøp av kasseroller
Skolelunsj, et treårsprosjekt
Årsresultat
Leka Sanitetsforening hadde et positivt resultat på kr. 56.371,96 i 2014.
Tusen takk til alle som har støttet og vært med i sanitetsforeningens arbeid i 2014, jeg håper
på et godt arbeidsår også i 2015, og ønsker med det samme nytt styre lykke til i arbeidet.
Beathe Mårvik
Nytt styre i 2015:
Kirsti Østby, leder (Spretten)
Turid Haug
(Haug)
Bodil Furre
(Spretten)
Brita Myrvold
(Småripsan)
Anita H. Strand
(Jordbærpikene)
Siv Aune, kasserer
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Leka Sanitetsforenings aktivitetsplan for 2015
 Kaffe/kveldsmat på sykestua 13-dag jul er gjennomført.
 Salg av fastelavensris er gjennomført.
 Estlandslotteri
 Salg av mairoser
 Storsymøter: onsdager 15.04 – 10.06 – 16.09 – 18.11
 Kirkekaffe høsttakkefest Leka kirke, medio oktober
 Julebord «Vi over 60, fredag 20. november
 Aktivitet i NTE-bygget, samarbeid med Bygdekvinnelaget
 Markering av Friluftslivets år 2015, skape lokale møteplasser i det fri; prioritert
målgruppe barn, unge og barnefamilier

Gutvik Skytterlag arrangerte Lagmesterskap i
Miniatyrskyting 24. februar 2015
med følgende resultater av 25 skudd liggende på 15M.
Egil Reppen
Christian Kjærstad
Jan Tiller
Paul Guttvik
Jens K. Kjærstad
Andreas Kjærstad
Tor Aune
Bjørn Nygård
Kari Reppen
Terje Årseth
Velibor Bradasevitch

249
246
246
245
244
242
242
239
230
223
214

Årsmøte for 2014 Bygdekvinnelaget i Leka. Rapport
26.2.2015
Møte ble satt kl. 20.05 og det var møtt 11 stk.
Årsmelding for Bygdekvinnelaget i Leka ble referert v/ Bitte Lerseth. Aktiviteten i 2014 har
vært noe begrenset, det har vært 7 medlemsmøter og 2 kurstilbud, hvorav det ene kurset
ble avlyst p.g.a. manglende interesse.
Årsmøtet hadde ingen innvendinger til årsmeldingen men det ble bemerket at aktiviteten har
vært begrenset og det var et unisont ønske om mer handling. Dette er noe det nye styret får
ta til etterretning.
Valgkomiteen har jobbet hardt for å få til et nytt styre. De har hatt en klar tanke om at det er
bra å la verv sirkulere for å få flere til å engasjere seg. Forslaget fra valgkomiteen ble vedtatt
med akklamasjon.
Det nye styret ble:
 Bitte Lerseth; valgt for: 1 år
 Gunhild E. Haug,
2 år
 Bjørg E. Ulriksen
2 år
 Audhild Hansen
2 år
 Merethe Solsem
1 år
Ut av styret gikk Kirsti Hoff, Tale Karlsen Rogne og Rigmor Danielsen Reppen.
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Vara til styret ble: Beathe Mårvik og Mari-Anne Hoff.
Revisorer: Laila E. Thorvik og Sissel Haug.
Valgkomite:
 Sigbjørg Ulriksen, 1 år til
 Anne Furre
2år
 Tale Karlsen Rogne 2 år
Ut av valgkomiteen: Beathe Mårvik
Vi takker avtroppende styremedlemmer og komitemedlemmer for året som har gått og
ønsker de nye velkommen.
Regnskapet for 2014 ble lagt fram av kasserer Gunnhild E. Haug og ble godtatt av årsmøtet
uten kommentarer.
Etter årsrapport, regnskapsrapport og valg ble det referert litt fra styrets arbeid med å finne
egnet lokale for utvidet aktivitet i laget rettet mot det sosiale felleskapet. Å få leie en del av
E-verksbygget av kommunen har vist seg å være en omfattende prosess da mange ting skal
på plass. Prosessen er ikke avsluttet og det jobbes videre med saken.
Det er også besluttet å undersøke mulighet for tilskudd til kurs og kulturelle aktiviteter, så det
jobbes på noe mer langsiktig basis.
I den forbindelse ble det reist spørsmål på årsmøtet om « hva gjør vi imens prosessen går sin
gang?»
Det er et godt spørsmål og noen forslag var å bruke andre tilgjengelige lokaliteter bare for
forandringens skyld. Å være på Lekatun er greit nok men innbyr kanskje ikke til den store
kreative utfoldelsen. Det blir mer «strikkeklubb» av det og det er nettopp det foreningen nå
prøver gjøre noe med. Det finnes mange kreative og dyktige personer her som gjerne deler
av sin kunnskap med oss. Det gjelder bare å finne det riktige lokalet. Og det skal vi nok få til.
Årsmøtet nedsatte en komité som skal ta vare på klubbens interne sosiale miljø. Vi er spent
på hva komiteen vil by på.
Det ble ellers lagt fram mange forslag til ønskede aktiviteter og det blir det nye styrets jobb å
sette dette ut i livet. Det ser ut til å kunne bli et spennende år for Bygdekvinnelaget i Leka.
Og det gode er at alle som vil er velkommen til å være med! De neste møtene i
Bygdekvinnelaget i Leka blir 12.mars og 26. mars. Vi møtes på Lekatun så lenge ikke annet
blir opplyst! Det kommer oppslag på butikkene og følg med i Lekaposten!
Med hilsen fra styret i Bygdekvinnelaget i Leka v/Bitte Lerseth.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet
i anledning min 70 årsdag.
Hilsen Mathilde

En glede driver hundre sorger på flukt. Kinesisk ordspråk.
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FASTE AKTIVITETER og åpningstider
Dag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag

Mandag
Tirsdag
Onsdag

Småbarnstrim
1700 - 1800

HERLAUGHALLEN
Fotballtrening
Volleyball
1800 – 1900 Miniputt
1900 - 2030, G14
1800 - 1900, G12
1900 - 2030, G14
1800 – 1900 fra 8.klasse

Badminton

1900 - 2030
MINIATYRSKYTING FOR
SVØMMEHALLEN
BARN OG UNGE; LEKATUN
Onsdag
1900 - 2030
1800 - 2000
Offentlig bading alle aldersgrupper.
LEKA BLANDAKOR, ØVELSE
1800 - 1900
Svømmetrening
I LILLE HERLAUGHALL
1700 – 1800
Svømmetrening

Tirsdag
2000 - 2230
1800 - 1900
Offentlig bading,familiebading
BIBLIOTEKETS
ÅPNINGSTIDER
1900 - 2000
Offentlig bading alle aldersgrupper.
Onsdag
Fredag
Mandag
1130 – 1300
2000 - 2100
Offentlig bading, voksne
Onsdag
1130 – 1430
1900 - 2000
Diverse
Onsdag
1830 - 1930
Bassenget er åpent mellom skolens høst- og påskeferie.
TRENING MED 2T PÅ HELSESENTERET
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Step mm 1930 – 2030
Spinn 30 + styrke 1830 - 1915
Spinn 45 1930 – 2015
Spinn 45 1930 - 2015

De fleste aktiviteter har en pause på sommeren,
og det må påregnes endringer rundt høytider og skolens ferier.
Følg med på oppslag på butikkene og her i Lekaposten.

AKTIVITETSKALENDER med frister og møtedatoer
MARS
Fredag

6. Frist for innspill til adresseringsforslag nye regulerte områder

- 1530

Tirsdag

10. Åpen gjenvinningsstasjon på Leknes / ved miljøtorget.

1500 - 1800

Torsdag

12. Strikkekafè – Bygdekvinnelaget i Leka – Lekatun

2000

AKTIVITETSKALENDER
2015
Mandag 16. Ekstraordinært årsmøte i Fagforbundet Leka – Vertshuset Herlaug

1700

Tirsdag

17. Formannskapsmøte

1030

Fredag

20. Frist for innlevering av pristilbud til tekn.område

Før 1530

Lørdag

21. Utlevering av trimkrus, åpent basseng, kaffesalg – Allidr.gruppa

1430 - 1600

Torsdag

26. Kommunestyremøte

1030

Torsdag

26. Strikkekafè – Bygdekvinnelaget i Leka – Lekatun

2000

Tirsdag

31. Frist for levering av listeforslag kommune- og fylkestingsvalg

AKTIVITETSKALENDEREN 2014

Før kl. 1200

OKTOBER
Søndag

4. Juvikfolke med Nord-Trøndelag teater - Herlaughallen

En hyggelig feil i forrige utgave –

I innslaget om økt folketall har jeg brukt et tall som ikke var korrekt. Jeg beklager dette.
Riktig innbyggertall i Leka kommune 1.1.2015 var 574, ikke 569. Det er en økning på hele 18
personer fra 1.1.2014 (556). Nedgangen i folketall fra 2013 til 2014 var også rundt 18, så
dette må være det nærmeste en kommer en U-sving ved endringer i folketall. K. Hoff.
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