
FÖR VARJE MATLAG IFYLLES ENDAST EN BLANKETT.
FF-blankerrN:o J 245.
Bör Ifyllas noggrant, med tydlig handstil.
De meddelade uppgifterna böra vara san-
ningsenliga.

Alla frågor böra besvaras. I jakande fall svaras
„ja", i nekande fall „nej" eller också dragés ett
streck på platsen för svaret, såvida frågan icke ger
anledning till annat svar.

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR KÖPKORT N:o 2.
(Bör av producenthushållen ifyllas såsom tillägg till ansökningsblankett N:o 1.)

huvudmannens för matlaget släkt- och förnamn

Antalet medlemmar i matlaget
J. SPANNMÅL:

1. Har matlaget odlat spannmål under senast förflutna sommar? Svar:
(Frågorna i punkterna a—c besvaras icke, om föregående svar är
nekande.)
a) Var är odlingen belägen? Svar: i
kommun, närmare adress:

adress (by och gård) (gata och n:r)

(Ifylles för dem, som hela året bo på odlingen:)
b) Anhåller matlag, som beträffande spannmål är självförsörjande,

om I- d.v.s. restaurangbrödkort för resor m.m.? Svar:
(Följande punkt c ifylles endast beträffande dem, vilka en del av
året bo annorstädes än på odlingen:)
c) Huru många äro de personer, som en del av året vistas annor-
städes än på odlingen, samt under vilken tid komma de att bo på
densamma och använda där reserverad spannmål?

Svar: mellan den och den 194

personer. Följande till matlaget hörande personer komma
icke att bo pä odlingen, utan anhålla om brödkort:

2. Är matlagets huvudman statkarl eller annan person, som deltager i
kroppsarbete och är fast anställd hos odlaren? Svar:
(Följande fråga besvaras icke, om föregående svar är nekande.)
Vilka andra medlemmar av matlaget äro fast anställda på odlingen?

Svar (personernas namn och födelsedata):

K. MJÖLK OCH SMÖE:
1. Producerar matlaget mjölk i eget hushåll på sin stadigvarande

boningsort? Svar:
(Följande frågor i punkterna a—f besvaras icke, om föregående svar
är nekande.)
a) Huru många liter mjölk i medeltal per dag, beräknat enligt

årsproduktionen? Svar: liter.
b) Huru många kor — som kalvat minst en gång — utfodras av
matlaget? Svar: st.
(Ifylles av ägare av endast 1 eller 2 kor, om köpkort begäres på
grund av att korna äro i sin:)
Huru många av dessa kor äro som bäst i sin? Svar: st.
När väntas de kor, som äro i sin, komma att kalva?

Svar: / 194 och / 194

c) Levererar matlaget mjölk till mejeri? Svar:
(Följande frfiga besvaras icke, om föregående svar är nekande.)

LVÄND!TUI vilket mejeri? Svar:



OBSERVERA FRÅGORNA PÅ OMSTÅENDE SIDA!
d) Får matlaget sin ranson näringsfett utan köpkort från mejeri

mot mjölkredovisning? Svår:
e) Säljer matlaget sin produktion såsom konsumtionsmjölk på annat

sätt än till mejeri? Svar:

f) Bereder matlaget bondsmör? Svar:
(Följande fråga besvaras icke, om föregående svar är nekande.)

Beredes bondsmör för eget behov eller till försäljning?
Svar: för eget behov/till försäljning (det överflödiga strykes).

2. Erhåller matlaget mjölk utan köpkort på grund av arbets- eller
sytningsavtal? Svar
a) Är matlagets huvudman pä odlingen fast anställd person, i vars
löneförmåner enligt arbetsavtal ingår rättighet att erhålla mjölk?

Svar:
b) Är matlagets huvudman på odlingen eller i dess omedelbara när-

het bosatt sytningstagare? Svar:
c) Är matlagets huvudman disponent för sådant mejeri, som bereder
en väsentlig del av den till mejeriet levererade mjölken till smör
eller ost, eller person, som deltager i kroppsarbete i sådant mejeri?

Svar:
d) Varifrån erhåller matlaget mjölk?

Svar:
3. Erhåller matlaget utan köpkort sin andel näringsfett som

naturaförmån på grund av arbetsavtal, antingen som bondsmör av
boskapsinnehavare eller från mejeri (På grund av att matlagets huvudr
man är fast anställd på odlingen eller disponent för mejeri, mejerska, ost-
mästare, biträde, som deltager i beredningen av smör eller ost, eller maskin-
mästare 1 sådant mejeri)? Svar'

L. KÖTT:

1. Ctfodrar matlaget nötkreatur, får, getter eller svin? Svar
(Följande frågor besvaras icke, om föregående svar är nekande.)
a) Motsvarande antalet nötkreatur och får den 1 sistlidne mars minst
2 nötenheter

eller fanns bland djuren mer än 1 svin? Svar:
b) (Om vederbörande icke den 1 sistlidne mars utfodrade sagda an-
tal djur, bör den vid ansökningstillfället utfodrade boskapen nedan
angivas.)

Djur, som för närvarande utfodras av mig:

kor och över 2 år gamla tjurar och oxar st. å 1,0 nötenheter
kvigor och I—2 år gamla tjurar och oxar ,0,5
kalvar (under 1 år) "0,25 „

(är
„

"0,125
lamm (under 1 år)

„

" 0,0625

För folkförsörj-
ningsnämndens
anteckningar

gßd- och avelssvin (över 6 mån.) „ "0,5 „

ungsvin (under 6 mån.)
„ "0,25 „

grisar (under 2 mån.)
„

" 0,0667 „

e) Anhålles om köttkort för någon person, emedan vederbörande är
bosatt annorstädes än på odlingen och avstår från sin självförsörj-
ningsrätt? Svar (personernas namn):

d) Var finnas djuren? Svar: i kommun.
Närmare adress:

i Ovanstående uppgifter försäkrar jag vara riktiga.

5 /.- 194.

matlagets huvudmans underskrift


