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Bör tillställas folkförsörjningsnämnd.

OBS.! INSTRUKTIONERNA PÄ OMSTAENDE SIDA.

FORTECKNING
över personer som tillfälligt deltaga i lägenhetens arbeten

för månad 194-
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Utgivits utöver kortransonerna

(Lägenhetens namn)

Att ovanstående uppgifter äro riktiga, försäkrar:

15.0. 7. 43.

(Adress)

mjölkspannmals-
, ,

. smörprodukter

Utgivits mot kuponger
(vilka närslutas)

spannmals-
, , , smörprodukter

Riktigheten av förestående
uppgifter intygar:

(arbetsgivarens egenhändiga

Härmed intyga vi, att ovanstående uppgift är riktig:

(Två tillförlitliga personers underskrifter)



Extraransoner, som beviljas i lantbruksarbete tillfälligt deltagande
personer.

Enligt detta erhåller vederbörande smör per dag, utöver kort-

Till person, som sommaren 1943 tillfälligt deltager i lant-
bruksarbeten och som innehar antingen B-, C-, D- eller E-bröd-
kort, får från lägenhetens egen produktion överlåtas lika stora
ransoner spannmålsprodukter, smör och mjölk som till lägen-
hetens egna lantbruksarbetare, förutsatt, att från vederbörandes
bröd-, fett- och mjölkkort avskiljas kuponger för hela den tid
denna deltager i lantbruksarbetet.

ransonerna, som följer:
Innehavare av B-kort 6 gram
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Person anses deltaga i lantbruksarbete och erhåller ovan-
nämnda extraransoner, såframt han (hon) oavbrutet minst 3 var-
dagar a rad utför tungt kroppsarbete och är född före år 1931.
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Ovannämnda extraransoner få beviljas endast av de livs-
medel, som finnas på lägenheten. Folkförsörjningsnämnderna få
alltså icke utbyta de arbetandes köpkort mot kort, som berättiga
till större ransoner, ej heller bevilja inköpstillstånd för anskaff-
ning av extraransoner.
Spannmålsprodukter.

Lägenheten får överlåta 450 gram spannmålsprodukter per
dag, oberoende av om vederbörande är man eller kvinna, förut-
satt att från vederbörandes brödkort avskiljas kuponger per dag
som följer:

Från B-kort 200 gram

Om den under juli gällande kortransonen ökas, ökas även

„ C- , 250 „

„
D-

„
350 „

„ E- „ 450 „

ovannämnda ransoner med 50 gram.
Enligt ovanstående erhåller vederbörande spannmålsprodukter

utöver kortransonerna som följer:

Folkförsörjningsnämnden är berättigad att i samband med

Innehavare av B-kort 250 gram
„ C- „ 200 „

„ D- „ 100 „
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redovisningarna bevilja förmalningstillstånd för en sådan mängd
spannmål, som motsvarar de redovisade spannmålskupongerna,
och i tvingande fall mot senare redovisning.

Smör.
Smör får överlåtas 23 gram per dag, varvid från vederböran-

des fettkort avskiljas kuponger per dag som följer:

Om den under juli 1943 gällande kortransonen minskas,

Från B-kort 17 gram
C- , 20 „

„ D- „ 23 „

E-
~

23 ~

minskas även ovannämnda ransoner i motsvarande grad.

Om lägenheten levererar sin mjölk som konsumtionsmjölk och
alltså icke erhåller smör från mejeri och ej själv bereder bond-
smör, beviljas lägenheten icke inköpstillstånd för anskaffning av
smör, utan den får i stället för smör överlåta mjölk utöver kort-
ransonerna sålunda, att den mängd smör om 6 gram, som utdelas

Redovisningarna till folkförsörjningsnämnden.

åt B-kortets innehavare, motsvarar 1 % dl mjölk och den mängd
smör om 3 gram, som utdelas åt C-kortets innehavare, motsvarar
1 dl mjölk.

Mjölk.
Mjölk får överlåtas 7 dl per dag, förutsatt att från veder-

bör andes mjölkkort inga kuponger avskiljas, eller ytterligare
3 liter för varje från Mx-kortet eller 6 liter för varje från M -

kortet avskild beställningskupong (på vilken en 10 dagars period
är angiven).
Kött.

Om person som deltager i lantbruksarbete serveras kött, böra
köttkuponger avskiljas till ett antal, motsvarande den serverade
köttmängden. Kött får icke överlåtas i sådan mängd som till-
kommer producent, utan endast i sådan mängd, som erhålles mot
kuponger. Om person, som deltager i lantbruksarbete, från lägen-
heten erhåller mera kött än vad han enligt kortransonen vore
berättigad till, minskas lägenhetens egna köttransoner härvid i

„Härmed intygas, att på
den

..,
/ 1943.

Även med Stortalkoföreningens stämpel försett kvitto över på
lägenheten utfört talkoarbete, vilket kvitto talkogruppens ledare
samt lägenhetens innehavare underteckna och av vilket ett
exemplar kvarstannar på lägenheten, duger som härmed åsyftat
intyg, vilket bör bifogas redovisningsblanketten.

En arbetsdag förutsätter minst åtta timmars arbete per dag,
% arbetsdag minst 4 timmars arbete per dag.

Lägenheten får uppvisa endast antingen av arbetskrafts-
odlings- eller talkochefen undertecknat intyg eller ovannämnda
med Stortalkoföreningens stämpel försedda kvitto över antalet
arbetsdagar, som utförts i form av talkoarbete under viss tid-

Extraransoner, som böra beviljas talkofolket.

Då lägenheten överlåter extraransoner av sin egen produktion,
bör lägenheten till sin tidigare nämnda månadsredovisning bifoga
ett av arbetskrafts-, odlings- eller talkochefen undertecknat intyg
över det antal arbetsdagar, som presterats i form av talkoarbete.

Sådant intyg bör utskrivas på följande sätt:

lägenhet i talkoarbetet deltagit
personer under sammanlagt arbetsdagar

>> ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

Sammanlagt arbetsdagar

(arbetskrafts-, odlings- eller talkochefens underskrift)"

Beviljande av extraransoner åt personer, som tillfälligt deltaga i lantbruksarbeten och åt talkofolket.
motsvarande mån. Vid redovisningen av köttkuponger till folk-
försörjningsnämnden beräknas kuponger till ett värde av 18 mark
motsvara 1 kilogram kött.

Lägenheten bör föra förteckning över de ransoner, som bevil-
jas utöver kortransonerna. Av förteckningen bör framgå, vilka
personer som deltaga i tillfälligt arbete på lägenheten, deras
födelseår, brödkortets bokstav, huru många arbetsdagar var och
en utfört samt huru mycket spannmålsprodukter, mjölk och smör
vederbörande erhållit utöver kortransonerna. Denna förteckning
bör bevittnas av två tillförlitliga personer. Förteckningen inläm-
nas i samband med lägenhetens månadsredovisning till folkför-
sörjningsnämnden och de mängder reglementering underkastade
förnödenheter, som enligt densamma utdelats extra, få antecknas
på lägenhetens kontrollkonto.

Till talkofolket, som deltager i lantbruksarbetet på lägenheten
och som arbetar endast en dag i sänder eller till och med blott
en halv dag (4—5 timmar), får lägenheten av sin egen produk-
tion överlåta lika stora ransoner spannmålsprodukter, smör och
mjölk per full arbetsdag, som enligt ovanstående beviljas i lant-
bruksarbete tillfälligt deltagande personer, vilka arbeta minst tre
vardagar å rad.

punkt, men icke intyg, som undertecknats av två eller flere av
dessa.

Enär talkoarbete kan utföras även på sådana lägenheter, vilka
icke kunna reservera extraransoner av sin egen produktion, är
folkförsörjningsnämnden berättigad att i dylika fall utan kupong-
redovisningsskyldighet bevilja extraransoner om 200 gram spann-
målsprodukter och, om kött kan erhållas på orten, 25 gram kött
per arbetsdag för i talkoarbete deltagande person. Inköpstillstånd
för smör och mjölk får icke givas. Inköpstillstånd få givas blott
för sådant antal personer, som arbetskrafts-, odlings- eller talko-
chefen anmält som deltagare.


