
Noteringar från möte om Bakluckeloppis den 22 april i Råå GF hallen Landskronavägen 20. 

Närvarande:  Från Råå GF: Anne Ask, Ingemar Ask 

 Från Lions Club Råå: Heikki Hansson, Thomas Thelin, Tommy Lindahl, Staffan Jonasson 

RGF startar Loppis den 13/5 och Lions den 20/5 (Lions Ankrace den 27/5) sista Lions loppis den 9/10.     

(OBS det stod fel i kallelsen, att vi börjar den 20/5!)  

1. Marknadsföring, hemsidor och skyltar 

a. Befintliga skyltar snyggas till och återanvänds men förses med häftad banderoll: ”F.o.m. 13 

maj” som sedan kan rivas bort.   Staffan 

b. Både lions och GF hemsidor uppdateras med ny text  Staffan 

c. HD och Lokaltidningen tipsas veckan före start.  Staffan 

d. Facebook uppdateras 

e. Affisch för Camping och Båthamn  

2. Samordnade storinköp av t. ex dricka och korv 

a. Kontakt med grossist för storleverans av dricka  Ingemar 

b. Kotakt med COOP om storleverans av korv  Heikki 

3. Prissättning.  

a. Mötet föreslog 120 kr per bil och 3,5 m plats. (Maltes loppis vid gl. brandstationen tar 130 kr 

för 2,5 m plats). Kokt korv höjs fr. 10 kr till 15 kr. grillad korv fr. 20 kr till 25 kr 

4. Markering av 3,5 m platser 

a. Whilborgs kontaktas om tillåtelse att markera platser med lysande färg. Ingemar 

b. Schabloner för markeringar    Tommy 

5. Förvaring (och inköp) av Gasolflaska 

a. Lions köper 5 kg gasolflaska (Ca 1000 kr) 

b. Ventilerat skåp sågas upp i kiosken för förvaring av gasolflaska Ingemar/Staffan 

6. Hantering av elsladdar, och övriga grejor. Behov av kärra? 

a. Kontakt med Whilborgs om eluttag på hörnet  Ingemar 

b. GF köper 4-hjulig kärra från Biltema, t.ex art nr 14-087, för 749 kr  Ingemar 

7. Beställning av bajamaja 

a. GF beställer. (kostar 1000 kr i månaden)   Ingemar 

8. Köp av fler bord?  

a. Lions köper 5 bord, 75x180 från Harald Nyborg, bestnr 1211, a’ 479 kr/st 

9. Ordningsregler och Check lista uppdateras senare 

10. Nytt möte innan vi startar för markering av platser, lista på grejor och var de ska förvaras.  


