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Arbetsgivareuppgilt år 1957 till mantalsskrivning
[ör försäkring enligt yrkesskadeförsät<ringslagen

På denno blonlett lömnos uppgift om orbetskrafl

l. som år 1957 sysselsolls eller lommer cll sysselsöttos ov två eller {lero i enkell bolaE dvr.
i gemennm riireke eller för gGmensäml ägd eller brukad fadighet

2. som år 1957 sysselsol*s eller lommer otl sysselsii{tos ov juridirk perton t.ex. oskifr döäsbo, okriebotog,
hondeisbolog, regislrerod förening, ideell förening, stiftelse, hörodsollmönni.ng eller likortod somföllighet, som tsr.
vqltos siölYstöndigtför delögornos gemenmmmo rökning, kommunolförbund, postorot, förumling eller onnon menighet.

Uppgifr lämnqs öven om orbetskrqften lörsölrqts hos enskill Nörsötringsbolog. Dörest rörelse upphört eller
överlåtils under året skolo uppgifter öndoek lämnos f& den lid rörelssn bedrivits.

tör qnnan ,uddltt panon ön dödrbo: dö; slyrelsan eller föruollningen hsr sill röle eller sysslomon eller ombud ör bosll.
tlPPgillen_lömncr lill loslighelsägorm eller hom rlöHörelrädore- Uppgl{t lör dödsbo må dock lömnos direkl lill roleombud, pqslor €ller insqmlingsslölle i kommunEn,

Arbelsgivorens nomn el. firmo

Arbelsgivorens cdress (goto o. nr el. onnon odres)

Deldgornos fullstöndigo nomn odress (uppges endost betr. hondelsbolog o. enklo bolog)

f'ör gemensomt ögd el. brukod fostighet i Stockholm onges hör fostighetens beteckning

Ob.l Ityll öven bok;idon



Antolel .onrtälldc'under är 1957 i genomsnitl ;r I minsl 5

(sölt kryss i'tillömplis ru{o) l-l
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Verkrcmhelens orI

Anlol
8 limmorrdog:verken

Den som sysselsoll mindre ön

5 onslölldo rkoll hör lömno

uppgi{l om dessos qrbelslid

töknal i 8-timmqrrdogrverken,

Hel&rsonslölld orbelslogore

med lull doglig qrbelslid on-

3€s uiföro 270 doglverken.

Obsl All arbelskrqä - liyen

rilfftllig - und€r år 195,

skoll medröknqJ, ooyselt i

rilken kommun den sysrel'

tstls. Uppgilterno Iör den

6lerslåenda liden till årels

kvinnligo

rlul mö voro ungelörligo.
Kommun(er), där qrbelskrqflen sy:selsells el. kommer oll sysrltällos

Angående uppgiflrskyldighel n.m. enligl yrkesrkodelörsökringslogen
Vcrje orbelslogore i otlmön eller enskild tjönst är ;om regel obligoloriskl lörsökrod enllgt logen om yrkarskodeför-

rökring. Som orbelslogore belrqklos öven lärlingor, proklikonler smf s.k. hemsrbelqre.

I uppgilten skoll icke medräknqs
den rcm ör egenllig ögore ov ell lörelog eller hor ell ovgöronde medinllylonde över {öralogel.
delögore i hondelsbolog som ei är kommondildeiägore,
llyrelseledomol och revisor i bolog och lörening soml
lom regel ej helter delögore i enklo bolog och dödsbon.
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Underkrill (för enkell bolag ov En ov dol!!qtns, Iör juridisk person ov slälllöreffidore lör denne)
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1937 rirc olimänno fostighetstoxering
Av beredningsnämnd fromlogt förslog till toxering ov skottepliktig fostighet.
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Fosfighelens
beteckning:

Fosfighetens ägore
eller dörmed
likstölld inne-
hovore (nomn
och odress)i

*tIrt*§lfl*
I")L

Fiirsomling
dör lostighetert
ör belögen;

Erinringor mot f6rsloget rnå ovgivos ov fostighetens ä-gore eller ddrmed likstölld innehovore. Er-
inringor skolo ovfottos skriftligen och voro beredningsnömndens ordföronde (postodres, se nedon)
tillhondo senost den 5 ionuori 1957.
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Fiireslo get foxeri n gsvä rde:

A. Föreslqget toxeringsvärde å skqifeplikfig iordbruksfcstiEhet, kronor:

5'q loxeringsvördo

I iordbruksvördei
lnEå särskildo o) skog3-

värden år mork med kt

b) sörskildo löp
måner *h no-
turtillgånEor med kr.

B. Färeslogef toxeringsvärde å skotteplikfig onnan fqsfighei, kronor:

Po.todre3r


