
     2018-05-25  Staffan 

 Check lista 2018 för Bakluckeloppis.    

Adress Landskronavägen 20 (mitt emot gamla Allerskontoret) 

Bakluckeloppiset är ett samarbetsprojekt mellan Råå Gymnastikförening, som bemannar söndagar i 

udda veckor och Lions Club Råå, som bemannar söndagar i jämna veckor. Intäkter och kostnader 

avräknas i efterhand och delas lika mellan föreningarna. Start 20/5 (Både GF och Lions) sista 9/10 

(Lions) 

Kontaktpersoner: 

Anne Ask:   anneparaa@gmail.com  0700920723 

Ingemar Ask:   viltvardare@gmail.com  0707889256 

Ingela Kassell:  info@seniortoppen.se 

Staffan Jonasson:  staffan.jonasson@telia.com   0731580930 

Lars Vallentin:  lars.vallentin@telia.com  0761058826 

Heikki Hansson:  heikkihansson58@gmail.com 0709741870 

 

1. Få nyckel av förra loppisledaren till grindlås och dörrar samt Lions förråd. 

2. Kolla behov av mat och dryck. Storköp kan göras på Axfood snabbgross, kund nr: 

9328745  

3. Mindre köp görs på Stora COOP som ”kund 2” som sedan faktureras 

4. Tina fruset i kylen ett dygn i förväg 

5. Kolla att Gasolnivån är minst 50% i flaskan. Annars fyll flaskan på Gasolstationen, 

Hävergatan 33. Öppet vardagar 1200-1700  

6. Om det är grillväder och bemanningen tillåter, grilla. Annars servera endast kokt korv. 

7. Samling av teamet söndag 0800 för start av förberedelser 

8. Kiosknyckel ligger vid frysboxen 

9. Koppla in elledningar till kiosken i uttag till vänster utanför entrédörren. 

10. Var försiktig med att slå på elplattor, kaffekokare samtidigt då löser säkring nr 19 eller 17 

ut, innanför dörr, till höger om dörr, till vårt förråd 

11. Ställ ut mittbarriär av koner, gula spett och plastband, sätt ut markeringsplattorna på vita 

prickar i asfalten var 3,5 m 

12. Få växelkassa av kassören 

13. Ta på gula västar 

14. Insläpp av bilar med säljare är officiellt 1000 men öppna ca kl 0900 för att undvika köer 

och kaos på gatan utanför. 

15. Fäst skylt med Swichnummer vid grinden. Lions SWISH 123 272 0167 

16. En person tar betalt, 120 kr per bil, och en person noterar bilnummer och anvisar plats.  

17. 10 vita fällbord bord finns att hyra för 50 kr 

18. Fyll dunk med vatten till kiosken. Glöm inte spann för avloppsvatten. 



19. Sätt på vatten för kokt korv (med lök och kryddor) och starta grill. Servering kan börja ca 

1100 

20. Ta ut spann med kaffegrejor och starta kaffekokare, fyll pumptermos 

21. Priser: Kokt korv 15 kr, kaffe, kaka, 33 cl läsk, 10 kr. 50 cl läsk 15 kr. Grillad korv 25 kr 

22. Duka bord med vaxduk utanför Kiosken för senap, ketchup, rostad lök, servetter, socker, 

mjölk 

23. Sätt upp sopsäck och box för tomburkar 

24. Öppna grind för köpare på slaget 1100 (ingen får gå in innan) 

25. Öppna även bortre grinden (mot Elektrogatan) 

26. Om mat och dryck behöver kompletteras så handla på COOP  

27. Kl 1345 avlutas korvservering.  

28. Grytor, kaffetermos etc. diskas, lämpligen inne i förrådet 

29. Städa av diskbänk i kiosken och samla kaffekokare med tillbehör i en spann 

30. Torra grejor kan lämnas kvar inne i kiosken 

31. Förvara Gasolflaskan inne in kiosken, under bänken 

32. Töm spannen med avloppsvatten i gräset 

33. Kl 1400 ska kunder lämna och säljare packa ihop 

34. Kolla att hyrda bord återlämnas 

35. Packa in all framtagen utrustning. Markeringsplattor och bord för senap etc. i kiosken 

36. Rengör toan (Bajamaja) och kolla att toapapper finns 

37. Lämna kylskåpsdörrar i kiosken öppna för luftning 

38. Ta med sopsäck hem för deponering på tippen 

39. Släck och lås dörrar och alla tre grindarna (ca kl 1500). Glöm inte grind mot Elektrogatan. 
40. Lämna nyckeln till nästa ansvarig och rapportera vad som behöver inköpas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inköpslista för servering.  

Kolla vad som behövs senast dagen innan och köp det som behövs på COOP 

Kvantitet att köpa Vara Notering 

 Grillkorv 

 

 

 Gatuköksvienerkorv 

 

 

 Lök (till korvkok) 

 

 

 Korvbröd 

 

 

 Senap stark 

 

 

 Senap mild 

 

 

 Rostad lök 

 

 

 Ketchup 

 

 

 Mineralvatten 33 cl natur 

 

 

 Mineralvatten 33 cl citrus 

 

 

 Läsk 33 cl (undvik 50 cl) 

 

 

 Mer 

 

 

 Kaffe 

 

 

 Socker 

 

Socker finns 

 Mjölk, (Laktosfri med lång 

hållbarhet) 

 

 Kaffesked 

 

Gott om muggar finns 

 Servetter 

 

 

 Övrigt 

 

 

 


