
                   Checklista för Bakluckeloppis 2022 mellan 11.00-14.00 

Adress: Landskronavägen 20 kan behövas vid ev. kontakt Polis eller 112

Bakluckeloppiset är ett samarbetsprojekt mellan Råå Gymnastikförening och Lions Club Råå.
Kontaktpersoner:
Anne Ask: anneparaa@gmail.com    070 092 07 23
Ingemar Ask: viltvardare@gmail.com   070 788 92 56
Lars Vallentin: lars.vallentin@telia.com   076 105 88 26
Lars Jarevång: lars.jarevang@gmail.com   073 829 77 38
Tommy Lindahl: tommy43lindahl@gmail.com  070 639 19 29

Samling klockan 8.00 aktuell söndag

Lions Club Råå börjar den 7 augusti och har varje söndag fram till den 9 oktober
Hela intäkter under hösten tillfaller Lions Club Råå. 
All utrustning fi nns på plats, Grill, gasol, bestick, dricka och kioskvaror mm 
 
INKÖP  TILL KIOSKEN:
Carin och Tommy gör alla inköp och fi nns färdigt i lilla förrådet  märkt Lions Club Råå,
allt klart loppisdagen, vid ev frånvaror tar  Per och Marianne  hand om inköpen.

NYCKEL: 
Får nycklen  av förra veckans loppisansvarig, går till grindarna, ytterdörren och dörr vårt lilla förrådet 
som är märkt med Lions logo, där inne fi nns nycklen till kiosken 

VÄXELKASSAN:
Varje söndag kommer Lars J. med växelkassan.

FLYTTA PÅ GRÖNA AVFALLSTUNNOR:
På grund av missbruk av vissa loppisgäster, (slänger det dom inte vill ha med sig hem...)
A. Vård och omsorgs gröna tunnor fl yttas norr ut, bort till tegelväggen, ställ gärna en bil framför
B. Bakom lastbryggan vid lilla grinden norr, fl ytta dessa tunnor ner till  kiosken.

FÖRBEREDELSER:
1. Koppla in elen till kiosken i uttag till vänster utanför entrédörren, elvinda fi nns i lilla förrådet
2. Ställ ut mittbarriär av gula spett + röda koner, dra  röd/vita plastband så att ”trafi ken” leds in till 
    3,5 m platser, vit markering målade på asfalten 
3. Sätt ut Loppisskyltar ute vid gatan och skyltar  ”Infart endast för säljande bilar” på yttre grinden
   och  ”hyra bord 50 kr”  hängs på innegrinden
4. Ta ut gasolgrillen från kiosken
5. Tag fram 11 vita bord som fi nns i kiosken,  
6. Hämta grillkorv, med tillbehör och dricka fi nns i lilla förrådet, körs ut till kioskens  kyl
7. Plocka fram några vita stolar ställ söder om kiosken sittande gäster
8. Lionsvästarna på 
9. Kolla BajaMajan



INSLÄPP AV BILAR  ca 8.30 - 9.00  (anpassning) 
I kiosken fi nns en grön pärm med blanketter, ska fyllas i.
Två personer ska det vara en som tar betalt och en som skriver upp bilnummer, antal bord och 
betalning med Lions SWISH 123 272 0167 eller QR-kod, 150 kr bilar och 50 kr bord
Vid avslutad betalning, räkna kassan och lägg en lapp med summan i svarta väskan.  

 OBS! Mycket viktigt..  När det betalas med Swich, kontrollera att det stå  
 Lions CLub Råå och att det snöar på skärmen via fi ngertryck. 

KIOSKEN: 
1. Kolla att kylen är på
2. Bordet med plastduk, för alla tillbehören. 
3. Förbered rostfria fat med korv och bröd, lägg  kökshandduken över (ser trevligt ut)
4. Förbered grillen, vid tändning plocka ut grillgallret, tänd med tändare nere vid gasolutgångarna 
5. Om möjligt samma person vid kassan, viktigt kolla att det står Lions på Råå och att det snöar.

ÖPPNING FÖR KÖPARE exakt klockan 11.00:
Norra ingången mot Elektrogatan öppna endast den lilla grinden (är trög kolla gärna innan)
Stora ginden som vanligt

KASSAREDOVISNING:
Räkna kassorna var för sig, fyll i redovisningsformuläret med summan,  hämtars av  kassören 
Var vänlig och meddela (maila) Tommy  L. antal bilar och bord 

AVSLUTNING: 
1. Ta in elsladd.
2. Borden bockas av på listan i gröna pärmen
2. Återställning av pinnar/koner, skyltar, bord, mm
3. Samtliga varor in till  lilla lagret, eventuellt oanvänd korv fryses in
4. Varmvatten hämtas i hink, fi nns i omklädningsrummens  i handfat med hjälp av tillbringare
5. Tvätta av våra bestick, diskbänk mm
6. Städa av i Bajamajan kolla över om det behövs eventuellt tömmning
7. Lämna kylskåps dörren öppen
8. Gasolen in under bänken,  grillen in när den är kall
9. Sopsäcken, tyvärr måste någon ta med sopsäcken hem, (kolla under dagen att försäljarna inte slänger sitt)
10. Återställ de gröna avfallstunnorna till sina platser  

GRINDEN NORR:
Glöm inte låsa griden mot Elektrogatan 

ÖVERLÄMNANDE AV NYCKLEN / INFO:
Lämna över nycklen till nästa Lions ansvarig. 
Mycker bra om nästkommande Loppisansvarig kommer på studiebesök det underlättar  

   KONTAKTA:
Eventuella förbättringar  m.m,  kontakta gärna Lars Vallentin eller Tommy L. 
Bajamajan:
Lions kontaktman är Per E.
Vi större problem kontakta, Stefan Nilekull    0708 29 05 69         Stefan.nilekull@telia.com 
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