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Då det för regleringen av särskilda livsmedels konsumtion är nödvän-
digt att skyndsamt erhålla uppgifter om huru många själv- och korthushåll
finnas inom varje livsmedelsnämnds område ävensom angående antalet
av till dem hörande personer, översändes härmed direkt till livsmedels-
nämnderna för detta ändamål uppgjort formulär N:o 92 och uppmanas
livsmedelsnämnderna snarast möjligt återsända detsamma, försett med
behöriga uppgifter, ett exemplar till Senatens Livsmedelsexpedition samt
ett dylikt till vederbörande läns livsmedelskommission.

Då ifrågavarande uppgifter behövas med det allra snaraste och livs-
medelsnämndernas kansliarbete numera torde vara ordnat så, att angivan-
det av de här äskade uppgifterna icke torde kräva mycken tid, har i for-
muläret förordnats, att detsamma bör insändas till behörig ort senast inom
tre dygn efter dess ankomst till livsmedelsnämnden. Detta självfallet i den
mån postföringen sådant medgiver.

Har således någon livsmedelsnämnd inom den av livsmedelskommis-
sionen beräknade tiden icke insänt formuläret till densamma, bör kom-
missionen skriftligen eller så vitt möjligt, på annat sätt fordersammast taga
reda på, huruvida formuläret anlänt till livsmedelsnämnden och i fall av
behov tillställa densamma xiytt formulär samt ett exemplar av detta cir-
kulär. För detta ändamål överstyres til! varje livsmedelskommission 10
exemplar av vartdera. Formulären avsändas från Senatens Livsmedels-
expedition samma dag till alla livsmedelsnämnder ävensom länens livs-
medelskommissioner.

Skulle någon livsmedelsnämnd inom utsatt tid ej kunna meddela
uppgifterna, bör den härom anmäla såväl till Livsmedelsexpeditionen som
vederbörande livsmedelskommissionen med angivande av orsaken till
dröjsmålet samt tiden då formuläret ankommit ävensom den tid, inom
vilken formuläret, behörigen ifyllt, kan återsändas.



Då livsmedelsnämnderna genom att snabbt insända här äskade upp-
gifter kunna medverka till att den inom deras områden bosatta befolk-
ningens intressen bliva bevakade vid nu ifrågavarande konsumtions-
reglering, uppmanas livsmedelsnämnderna göra allt vad de förmå för att
införskaffande av de äskade uppgifterna ej utan fog må fördröjas.
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