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FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET

Helsingfors,
den 15 juni .1946.

Inventering av förråden av konsumtionsförnödenheter den 29.6. 1946.

Inventering av nedannämnda konsumtions-
förnödenheter bör verkställas i hela landet den 29
juni.

De förnödenheter, som skola inventeras.

Inventeringen berör

a) partiaffärer,
b) minutaffärer,
c) kemikalieaffärer,
d) järnaffärer,
e) förplägningsrörelser, samt
f) bagerier,

Partiaffärer.

och omfattar följande förnödenheter:
1) spannmål och spannmålsprodukter,
2) socker och sockersirap,
3) mejerismör,
4) närings- och matfett,
5) tobaksfabrikat,
6) tvätt- och rengöringsmedel (även, lutsten),
7) rakpreparat, samt
8) potatismjöl.

Inventeringsblanketter.

För uppgörande av inventeringsanmälan an-
vändes inventeringsblankett J 347.

Denna inventeringsblankett bör i två exemplar
senast den 8 juni tillställas den folkförsörjnings-
nämnd, där kontrollkontona i fråga om ovan-
nämnda förnödenheter föras.

Inventering.

De givna uppgifterna böra basera sig på fak-
tiskt utförd inventering av lagren, för att even-
tuella lagrings- och distributionsunderskott i fråga
om alla de förnödenheter, som inventeringen berör,
skola komma till synes. För den händelse invente-
ring av någon orsak icke kan verkställas, bör på
inventeringsblanketten uttryckligen nämnas, att
lagren icke inventerats, ävensom orsaken därtill.^-

Minutaffärer.
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FF-blankett N:r J 347.

De partiaffärer, som inlämna månadsredovisnin-
gar, över spannmålsprodukter till Statens Spann-
målsförråd, behöva icke ifylla den punkt på in-
venteringsblanketten, som berör spannmål och
spannmålsprodukter. Partiaffärerna böra likväl
uppgöra den redovisning, som skall inlämnas till
Statens Spannmålsförråd. för juni månad, i över-
ensstämmelse med inventeringen, varför lagrings-
och distributionsunderskotten böra framgå av den-
samma.

Partiaffärerna uppgiva, icke de tillåtna grund-
lagren i fråga om socker, sirap, mejerismör, nä-
rings- och matfett samt tobaksfabrikat, enär sådana
icke fastställts för partiaffärerna, men däremot
böra de i lagret befintliga mängderna av hårt soc-
ker (bit- och topp-), kristallsocker (kristall-, strö-,
farm- och puder-) och sirap uppgivas var för sig.

Minutaffärerna böra på inventeringsblanketten
uppgiva förutom de i lagren befintliga mängderna
av förnödenheter även de mängder, som affären
ännu icke anskaffat eller erhållit mot av densamma
innehavda eller till annan, t, ex. partiaffär eller
fabrik, översända anskaffningsbevis. Sådana an-
skaffningsbevis äro de inköpstilistånd affären er-
hållit av ff-myndighet samt i tvåga om „redovis-
ningskortsvairor" kuponger och inköpstillstånd
(ävensom försvarsväsendets uttagningsbevis), mot
vilka minutaffären överlåtit förnödenheter och mot
vilka den anskaffar nya sådana, Även de kuponger,
inköpstillstånd m. m, som ännu icke redovisats in-
för folkförsörjningsnämnden, böra, uppgivas.

Minutaffärerna böra vid den inventering, som
nu kommer att verkställas, uppgiva de tillåtna
grundlagren av hårt socker, kristallsocker och.
sirap ävensom av mejerismör och annat närings- och
matfett, vart för sig. Kaffeersättningslagren behöva
icke inventeras, emedan denna vara frigivits från
reglementering.

Alla de mängder förnödenheter, som skola in-
venteras och som äro underkastade grundlager-
systemet, jämföras hos folkförsörjningsnämnden
med affärernas grundlagerkort, Ff-blankett N:r
J 287.
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Kemikalieaffärer.

Kemikalieaffärerna böra ifylla inventerings-
blanketten i fråga om tvätt- och rengöringsmedel
(även lutsten) samt rakpreparat med beaktande
av vad ovan sagts beträffande minutaffärer.

Järnaffärer.

Järnaffärerna böra ifylla inventeringsblanket-
ten i fråga om tvätt- och rengöringsmedel (även
lutsten) samt i fråga om rakpréparat med beak-
tande av vad ovan sagts beträffande minutaffärer.

Tobaksfabrikat,

Tvätt- och rengöringsmedel.

Förplägningsrörelser.

Förplägningsrörelserna böra ifylla inventerings-
blanketten i fråga om spannmålsprodukter och
tobaksfabrikat, Kaffeersättning behöver icke
uppges.

Bagerier.

Bagerierna böra lämna uppgifter i fråga om
spannmålsprodukter och sirap.

Spannmål och spannmålsprodukter.

Färskt bröd bör uppges i -torrvikt, varvid från
vikten'på färskt bröd avdrages en fjärdedel.

Statens Spannmålsförråds ombudsaffärer böra
på särskild blankett (VY-blankett 32) uppge de i
lager befintliga, mängderna av iStatens Spannmåls-
förråd tillhörig spannmål var för sig. Denna an-
mälan översändes till Statens Spannmålsförråd.

Käx, vetemjöl och makaroner höra fortfarande
till de spannmålsprodukter, som. skola överlåtas
mot understreckade kuponger.
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Vid inventeringen bör nu även svagdricksmalt
beaktas, för så vitt någon affär ännu har sådan
i lager.

Tobaksfabrikaten böra uppges, omräknade i
poäng, i enlighet med den gällande poängtabellen.

Tvål bör uppges enligt vikt och icke i stycketal.
Enär i handelsaffärerna finnes två slag av fintvål,
nämligen 40 % och 80■'%, böra dessa uppges vart
för sig så, att .mängden av 40 % fintvål antecknas
såsom sådan direkt i kolumn F 2, medan däremot
mängden av 80 % fintvål antecknas såsom sådan
i främre kolumnen och multiplicerad med två i
motsvarande kolumn F 3.

Redovisningar samt avdrag i fråga om lagrings-
och distributionsunderskott.

I enlighet med bestämmelserna i Reglemente-
ringsmeddelanden grupp 1/undergrupp 3, RM N:r
57 (816) få partiaffärerna vid den inventering, som
sskall verkställas den 29 juni, på basen av särskild
utredning avdraga det lagrings- och distributions-
underskott, som uppkommit under april, maj och
juni månad. Enligt det ovan sagda få minutaf-
färerna för samma tid avdraga det uppkomna lag-
rings- och distributionsundersko-ttet i fråga, om
spannmålsprodukter och potatismjöl. Mätningsför-
lusten i fråga om grundlagersystemet underkastade
förnödenheter får vid inventeringen icke avdragas.
För tvål och såpa samt rakpreparat tillätes intet
lagrings- och distributionsunderskott. De lagrings-
och distributionsunderskott, som skola avdragas,
böra överensstämma med fakta och få icke överstiga
tillåtna lagrings- och distributionsunderskott.
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