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För att underlätta livsmedelsnämndernas arbete för införandet i bruk
av köttkorten har Livsmedelsstyrelsen låtit trycka två slags köttkort,
varav provexemplar härhos översändas till livsmedelsnämnderna. Det ena
provet är avsett för de livsmedelsnämnder, vilka önska utdela köttkort
åt varje inom deras verksamhetsområde vistande enskild konsument, medan
åter det andra skulle utgivas endast åt varje hushåll. Ä sistnämnda kort
har såväl åden hos köttkortsinnehavaren kvarblivande talongen som å varje
enskild kupong reserverats plats för anteckning eller påstämpling av hus-
hållets medlemsantal. Sådan påstämpling göres av livsmedelsnämnderna
innan korten utdelas åt hushållen.

Beträffande kortens utseende nämnes ytterligare, att mitt å kortens
övre del tryckes, därest livsmedelsnämnden så önskar, resp. orts namn,
ävensom stadsvapen, eller ock lämnas tomrum för livsmedelsnämndens
stämpel. De livsmedelsnämnder, vilka rekvirera mindre än 3 000 kort,
böra i varje händelse själva draga försorg om att livsmedelsnämndens
namn påstämplas korten.

Samtidigt som dessa till rekvisition erbjudna köttkort, vilka utföras
i stentryck, äro svåra att förfalska, erbjuda de den fördel, att de äro prak-
tiska då det gäller att minska kortkupongerna för de hushåll, vilka hava
saltkött på lager. På det att hushåll som bör avstå t. ex. 10 köttkort-
kuponger under de två första utdelningarna icke helt och hållet bleve utan
färskt kött, böra de mot hushållets förråd av saltkött svarande kupongerna
avskiljas sålunda, att först avskiljas från kortets högra sida kupongerna
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I —B och sedan från vänstra sidan kupongerna 9 —lo. Sålunda komme
hushållet att genast vid den första köttutdelningen disponera över 4 ku-
ponger. Om däremot kupongernas avskiljande skulle ske vertikalt genom
att bortklippa alla de med numris 1 och 2 försedda kupongerna, skulle hus-
hållet erhålla färskt kött först vid den tredje utdelningen. Vid användan-
det av köttkort enligt medföljande mall kan sålunda den på hushållets del
ankommande förbrukningen av färskt kött fördelas jämt på hela konsum-
tionsperioden.

Köttkortens pris äro:

personkort 1 000 st 30: —-

hushållskort » » 50: —-

1 detta samma pris ingå av rubrikförändringar och försändelsen för-
anledda kostnader. Likväl debiteras de livsmedelsnämnder, vilka önska
erhålla kort tryckta med sin stads vapen, med en tillskottsavgift av in-
alles 10 mark.

Livsmedelsstyrelsen uppmanar livsmedelsnämnderna att å medföljande
blanketter insända sina kortrekvisitioner till Livsmedelsstyrelsen, såvitt
möjligt, före den 4 instundande februari.
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