Aundskriv fra
lederen av Siltkerltetspolitie-b,

J"nr. 847-41-4,
Haster

!-omn^l.i-

Herr politime steren.
Grensesone Vest

^

I tilslutning til den generelle instruks i rundskriv av
51.mai sl" om Grensesone yest om utferdigelse av nye passersedrer og

godkjennelse av gamre gjennorn påstempring,gls herved følgende utfyrlende

instruks for utferdigelse av sådanne passersed.ler:
1. Tyske statsborgere skal ildce nelrtes passersedler til Grensesone vest.
2" I'ors åvi clt angår fremmede lands konsurer, hva enten di-sse er u-bsendte
el-l-er honorme konsuler, skaf disse ikke nehes passersedrer for seg
og

sin

hu ss-uand "

J. Eiere av fast elnedom (sommervillaer, h)-tter m.v.) kan gis passersedr_er
til- Grensesone Vest for seg og si.n husstånd (hus.bru r..barn, hush jelp),
når e i enilorns f orh olcl et regitimeres på en måte soin por_itiet finner tilstrekkelig "
{. studenter og skoleefever

gis

pass ers

som

har sine foreldre i

5, '9urneer av skuespillere, artister m.v, i
lates .

Grensesone vest-kan

edler,,
Grensesone

vest

må ilcke

ti1_

6. r skriv av 22.november: 1940 'bir potitimestrene i Østford ga departernentet enkelre ]ettelser for innehaverne av grenseboerbevis i Grensesone Øs -b og Grensesone vest i @stfold fyrire for innreise og kor-bvarig
opphold I henhoidsvi-s Grensesone irest og Grensesone
flst inne n fyrket
3e lettefser som den gang ble fastsait bcrtfafler nå forsåvidt angår "
innreise og opphold i Grensesone Vest.
7. Påstempling av passersedrer blir i afminnerighe-b å fo:reta av politiet

på innehaverens h jernsted. lersom innehaveren opphotder
seE i_ Grense_
sone vest I antas d,et dog at politiet på dette sted
i særlige tirfelre
1*
*A^!
r,ari.
pasrempte
passerseddelen, dersom innehaveren kan anføte
vesentlige
Srunner for at han iklre kan få fornyet det på hjenstedet f
"eks" sykdom, uoppsettetige forretninger e]ler and.re tv-ingende
ve lferdsgrunne:".

i el, slilrb tilfel_1e foretas av potitiet på opp_
holdsstedet, må dette sende skr:if-bhg.melding -bi1 den politi_
Dersom pås-bempling

myndighet soro har u.bsted.t passersedde].en.

gis

Man 1-nnskjerper på

nybt at det lkke gjennom pressen nå
regler for innreise i Grensesone

almentreten meddelelse orn de nye

Yest.

del eksenplarer av dette rundskriv vedlegges og bes
sendt ti1 lensrnennene i. herr polltii,re sterens dlstr.j.l:t
,
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