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Beviljandet av inköpsanvisningar för biodlingens
behov.

En del biodlare har hos folkförsörjningsmi-
nisteriet hemställt, att socker måtte tilldelas dem
för biskötselns vinterbehov. Med anledning
härav har folkförsörjningsministeriet förordnat,
att biodlarna för detta ändamål skola erhålla
7 kg socker per kupa. Dessa inköpsanvisningar
utfärdas av de lokala folkförsörjningsnämnderna,
vilka vid beviljandet av sådana böra hava viss-
het om det antal bikupor sökanden har, innan
anvisningarna utskrivas.

Därest någon biodlare den 7 oktober inne-
hade beslag underkastat socker, bör detta an-
vändas till biens utfordring, förrän nya inköps-
anvisningar utgivas. I dylika fall bör så för-
faras, att i vederbörande persons lageranmälan
antecknas, att av det beslagtagna sockret fri-
givits den mängd, som enligt ovanstående beräk-
ningsgrund erfordras för biens utfordring. Om
det beslag underkastade sockret icke förslår här-
till, gives inköpsanvisning för den felande kvan-
titeten. I fall däremot så mycket beslag under-
kastat socker finnes, att hela förrådet icke be-
höves för biens utfordring, befrias endast den
erforderliga mängden från beslag, och resten,
som antecknas på lageranmälningsblanketten,
förblir fortfarande beslagtagen.

Beviljandet av sockerinköpsanvisningar för till-
fälliga ändamål.

Från flere håll ha förfrågningar riktats till
folkförsörjningsministeriet, huruvida anvisning
om inköp av socker skall beviljas för sådana
tillfälliga ändamål som t. ex. kontorspersonals
gemensamma dagliga kaffedrickning, begravnin-
gar, invigning av folkskolehus, av Frälsnings-
armén anordnade festligheter, bjudande av kaffe

Till folkförsörjningsnämnderna

Affärer, vilka driva rörelse inom flere
kommuner.

Köpkortets giltighet i annan kommun.

åt kommunalmän, kyrkobesökare eller åt perso-
ner, som måste vänta vid kvarnen så länge deras
spannmål malas, syföreningars kaffeservering
o. s. v. Med anledning härav meddelar folksörj-
ningsministeriet än en gång, att inköpsanvisnin-
gar icke kunna beviljas för dylika tillfälliga
ändamål, utan de som vid dessa tillfällen önska
dricka sitt kaffe med socker, böra själva med-
hava sådant. Det bleve nämligen övermäktigt
att övervaka en dylik sockerkonsumtion, enär
huru många som helst liknande kaffedricknings-
klubbar kunna bildas. Som regel bör anses, att
inköpsanvisning utfärdas endast åt sådant ser-
veringsställe, där mat regelbundet fortares. In-
köpsanvisning utgives likväl naturligtvis i van-
lig ordning åt idkare av kaférörelse, även om
i densamma icke serveras mat.

Sådana minutaffärer, som driva sin rörelse
inom flere än en kommun, äro skyldiga att
skaffa sig anvisningar om inköp av socker av
varje kommun deras verksamhet omfattar. En
dylik affär kan självfallet köpa det i hela
affärsrörelsen behövliga sockret som ett parti
till sitt centrallager, men den sålunda inköpta
sockermängden bör fördelas på de olika kommu-
nerna i det förhållande de givna inköpsanvis-
ningarna förutsätta. De köpkuponger, som ingå
till affärens butiker, skola återsändas till folk-
försörjningsnämnden i den kommun, där buti-
ken är belägen.

De utgivna personliga köpkorten äro giltiga
även i annan kommun än där de utställts. I
vilken kommun det av staten utgivna köpkortet
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än framvisas, så måste minutaffären sälja socker
åt kortets uppvisare, såframt på detsamma ännu
finnas kvar giltiga kuponger.

Sammandragens -utarbetande.

Åt folkförsörjningsnämnderna meddelas, att
de så snart som möjligt böra låta utarbeta och
till distriktsbyråerna insända sammandragsblan-
ketterna N:o 9, 10 och 15. Dessa ha redan till-
sänts alla folkförsörjningsnämnder. Blanket-
terna skola skyndsamt tillställas distriktsby-
råerna därför, att klarhet möjligast snabbt skall
kunna vinnas om de i landet förefintliga socker-
lagren och om de för konsumtionen erforderliga
mängderna.

Köpanvisningsblanketterna.

Folkförsörjningsnämnderna och distriktsby-
råerna uppmanas omgående genom brev till folk-

Folkförsörjningsnämndernas adresser.

Folkförsörjningsminister R. v. Fieandt.

Helsingfors 1939. Statsrådets tryckeri.

försörjningsministeriet uppgiva, huru många
köpanvisningsblanketter nämnden erhållit och
vilka de erhållna blanketternas numror äro.

Beviljandet av anvisningar om inköp av socker
enligt läkares ordination.

Då läkare åt en patient föreskriver mera
socker än på köpkortet kan erhållas, bör sådan
ordination efterföljas, och vederbörande patient
sålunda erhålla inköpsanvisning enligt den av
läkaren givna föreskriften.

Folkförsörjningsministeriet påpekar ännu, att
folkförsörjningsnämndernas adresser omgående
böra sändas till ministeriet. Om kommunens
innevånartal anmärkningsvärt förändrats sedan
senaste årsskifte, borde även den nuvarande
folkmängden uppgivas åt ministeriet.

Avdelningschef Onni Toivonen.


