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Såsom tillägg till vad uti Livsmodelsstyrelsens cirkulär N:o 10 anförts
beträffande tvålutdelningens ordnande, meddelar Livsmedelsstyrelsen ytter-
ligare följande att iakttagas vid utdelningen av själva tvålkorten:

Då statens tvålkort äro s. k. hushållskort, erhåller hvarje hushåll för
hela sitt medlemsantal endast ett gemensamt kort, vilket berättigar till in-
köp av en sådan ranson, som motsvarar hushållsmedlemmarnas antal. Åt
de medlemmar av hushållet, .vilka icke tillhöra detsamma beständigt, såsom
t. ex. tjänstefolk, är livsmedelsnämnden likväl berättigad att efter prövning
utgiva tvålkort för var och en särskilt.

Kort må åt vederbörande ej utlämnas annorlunda än försedda med
livsmedelsnämndens stämpel; ävpn ostämplade kort böra omsorgsfullt för-
varas, på det att obehöriga ej må få tillfälle att missbruka dem.

Förutom livsmedelsnämndens stämpel bör å varje tvålkort antecknas
den hushållsföreståndares namn och adress, som erhåller kortet.

Då den kvantitet tvål, som erhålles emot tvålkort, varierar i förhållan-
de till varje hushålls medlemsantal, är det vidare nödvändigt att vid tvål-
kortens utdelning å varje kort anteckna jämväl hushållets medlemsantal.
Medlemsantalet bör angivas ej allenast å kortets övre del utan ock å varje
kupong, för att fördelningen skall kunna kontrolleras med tillhjälp av de
till distributörerna inkommande kortkupongerna, önskligt är, att medlems-
antalet antecknas å kupongerna med nummerstämpel.



Å Livsmedelsstyrelsens vägnar

W. A. Lavonius

I de fall, då ål; en del av hushållets medlemmar utgivas tvålkort för
var och en särskilt, ifyllas korten på samma sätt som om innehavaren
skulle bilda ett självständigt enpersons hushåll.

Varje tvålkortskupong berättigar till inköp av en sådan kvantitet tvål,
som Livsmedelsstyrelsen vid varje särskild utdelning ser sig kunna utläm-
na. Giltighetstiden för varje kupong ävensom ransonernas storlek bestäm-
mes för varje gång särskilt.

Tvålkortskupongen N:o 1 bestämmes härmed att gälla till och med den
9 instundande februari. Beträffande storleken av den ranson, som belöper
sig å tvålkortskupong N:o 1, få de lokala livsmedelsnämnderna, envar i
sitt distrikt, själva bestämma densamma i förhållande till de å orten före-
fintliga minuthandelslagrens storlek, dock med sådan inskränkning, att ran-
sonen icke får överstiga 125 gram per person eller hälften af en vanlig
bit. Framdeles kommer dock ransonernas storlek att bestämmas av Livs-
medelsstyrelsen, så snart kvantiteten av de disponibla partilagren hinner
noggrannt fastställas. Senare meddelas, varifrån livsmedelsnämnderna kun-
na rekvirera tvål till sina distributörers lager.

Martti Kovero


