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I dessa dagar överstyres till Livsmedelskommissionerna, för att till
livsmedelsnämnderna distribueras, statens socker- och allmänna livsmedels-
kort, tryckta på Livsmedelsexpeditionens förfogande. Korten äro ej be-
roende av brödkortsperioderna, utan kunna livsmedelsnämnderna efter
gottfinnande bestämma deras giltighetstid. Sockerkorten användas vid
de av sockercentralkommittén anordnade sockerutdelningarna. Emot de
allmänna livsmedelskorten utdelas sådana reglementering underkastade va-
ror, för vilka särskilda kort ej finnes. Livsmedelsnämnden bestämmer varje
gång kupongnummer, ransonens beskaffenhet och storlek. De livsmedels-
nämnder, vilka önska erhålla ifrågavarande kort, uppmanas rekvirera dem
av vederbörande Livsmedelskommission, som på anfordran jämväl sänder
prov av dem. Kortens pris meddelas för varje sändning särskilt till Livs-
medelskommissionerna.

Då frågan om utgivande av de planerade statens köttkort denna
gång fått förfalla, uppmanas livsmedelsnämnderna i konsumtionscentra
att själva anskaffa sådana. Vid köttfördelningen kunna även statens all-
männa livsmedelskort användas.

Vid rekvisition av livsmedelskort bör iakttagas följande:
a) Livsmedelsnämndernas beställningar av livsmedelskort, bröd- och

påbrödskort, tillskottsrekvisitioner av sådana ävensom anmälningar om
felsändningar böra göras till den Livsmedelskommission, varunder livsme-
delsnämnden lyder. Livsmedelsexpeditionens Tryckningsavdelning om-
besörjer endast den första fördelningen av* brödkorten för den kommande
kortperioden i god tid före kortperiodens början. Denna fördelning sker
med ledning av de av Livsmedelskommissionerna insända förteckningarna,
överblivna kuponger och brödkort böra livsmedelsnämnderna återsända
till vederbörande Livsmedelskommission.



b) Livsmedelskommissionerna böra, : edan de från Livsmedelsexpedi-
tionens Tryckningsavdelning erhållit förteckning över till livsmedelsnämn-
derna expedierade bröd- och påbrödskort, den 1 och 15 i varje månad till
Tryckningsavdelningen insända förteckning över livsmedelsnämndernas
tillskottsrekvisitioner samt de av livsmedelsnämnderna återställda korten.
Med stöd av dessa förteckningar kan det för livsmedelsnämnderna under
den kommande kortperioden erforderliga antalet brödkort sändas någor-
lunda punktligt. Vid kortperiodens utgång bör Livsmedelskommissionen
insända nogrann redovisning över det erhållna reservförrådet, vad som
därav sänts till livsmedelsnämnderna ävensom över de av livsmedelsnämn-
derna returnerade bröd- och påbrödskorten.

Efter varje kortperiods utgång bör Livsmedelskommissionen förstöra
de överblivna bröd- och påbrödskorten.

Åberopande Livsmedelsexpeditionens cirkulär N:o 3 av den 29 sist-
lidne juni erinras härmed särskilt om, att alla livsmedelsnämndernas skri-
velser rörande formulär- o. a. rekvistioner ovillkorligen böra adresseras till
vederbörande Livsmedelskommission som, i fall den från sitt förråd ej kan
effektuera beställningen, till sitt lager för egen del rekvirerar nödigt antal
och sedan effektuerar livsmedelsnämndens beställning. Endast i särskilt
brådskande fall må något formulär eller andra tryckalster beställas direkt
hos Livs medelsexpeditionen till livsmedelsnämnderna, men härvid bör
Livsmedelskommissionen göra beställningm å livsmedelsnämndens vägnar.

Alla förordningar, cirkulär och formulär utdelas till livsmedelsnämn-
derna genom Livsmedelskommissionernas förmedling. Endast i s r kilt
brådskande fall kan undantag härifrån göras, varom Livsmedelskommissio-
nen särskilt bör underrättas.

övnrhuvud sändes av förordningarna och formulären till Livsmedels-
kommissionerna 10 exemplar f >r varje livsmedelsnämnd samt för Livs-
medelslommissionerna erforderligt antal. Om varje försändelse av för-
ordningar och cirkulär underrättas Livsmedelskommissionerna per kort och
böra Livsmedelskom nisionerna för sin del omedelbart efter försändelsens
ankomst underrätta Tryckningsavdelningen. Anmälan bör hälst göras per
kort. Livsmedelskommissionerna böra sedan i slutet av varje månad in-
sända till Tryckningsavdelningen förteckning över vilka förordningar och
cirkulär Livsmedelskommissionen utdelat till livsmedelsnämnderna, när
försändelserna expedierats till livsmedelsnämnderna och huru många exem-
plar sänts till varje livsmedelsnämnd. Genom samma förteckning bör
dessutom anmälas, till vilka lisvmedelsnämnder och huru många formulär
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som under den gångna månaden avsänts från Livsmedelskommissionen av
de till densamma för utdelning under obestämd tid tillställda formulär,
såsom t. ex, av formulären numris 40, 11 abc, 78, 79 o. a. d. ävensom så-
dana, vilkas ursprungliga distribuering verkställts från Livsmedelsexpedi-
tionen, men för vilkas komplettering till Livsmedelskommissionen över-
styrts reservförråd.

yi Då Livsmedelskommissionerna erhålla i uppdrag att helt och hållet
ombestyra något formulärs utdelning till livsmedelsnämnderna, äga Livs-
medelskommissionerna omedelbart efter distribueringens slutförande där-
över insändaförteckning till Livsmedelsexpeditionens Tryckningsavdelning.
I förteckningen bör noggrannt angivas livsmedelsnämndernas namn och
adresser samt den mängd som till en var livsmedelsnämnd avsänts även-
som totalantalet formulär, som Livsmedelskommissionen emottag t och
vad som efter slutförd distribuering blivit över i förrådet. Denna förteck-
ning bör insändas till Livsmedelsexpeditionen senast inom tre dagar efter
det formulärförsändelsen emottagits.
'i Livsmedelskommissionerna böra omedelbart efter delfåendet av detta

i

cirkulär uppgöra gemensam förteckning över alla tidigare genom kommis-
sionernas förmedling till livsmedelsnämnderna distribuerade formulär,
cirkulär, förordningar och andra tryckalster, med undantag av enskilda
kort, uti vilken förteckning bör angivas, huru mycket av de för utdelning
åt varje livsmedelsnämndavsedda tryckalstren avsänts, när detta skett och
huru många exemplar av varje tryckalster Livsmedelskommisionen har å
lager.
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