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Ortnamn och namnvård är en skriftserie som utges av Lantmäteriet. Syftet är att 
varje nummer i serien ska behandla ett speciellt tema inom detta ämnesområde. 
Serien vänder sig såväl till läsare med specialintressen som till en bredare 
ortnamnsintresserad allmänhet.  
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