Arbetsbeskrivning julgransförsäljning 2020
Tänk på att hålla avstånd!
27/11 10-14 Förbereda försäljningen
Arbetsledare: Kent Mellberg och Håkan Svensson
Bemanning: 2 st
Innebär att köra upp material från Hamravallen till OKQ8.
Det är försäljningsvagnen, ställningar för granarna, belysning, nätningstrumma, skyltar med mera.
Därefter iordningsställa försäljningsstället.
Håkan har bil och släp
29/11 10-12 Köra granar
Bemanning: 6 st
De som skall utföra uppdraget behöver ha ledarnyckel till Hamravallen för att låsa upp bommen till
grusplanen. Lånas av ledare annars kontaktas Kent Mellberg (070-663 97 06) i god tid innan 29/11.
Köra upp 55 st rödgranar och 35 st kungsgranar från Hamravallen till OKQ8 samt sätta upp i
granställningarna. I ställningsraderna ut mot OKQ8 sätts Kungsgranar. Dessa är nätade och nätet tas
av. Rödgranar sätts i resterande. De granar som eventuellt blir över läggs på marken utanför
försäljningsvagnens dörr.
Anders Fryckberg kör Tölös kärra med lämmar.
Behövs en bil med dragkrok och personbilskärra.

23/12 Avveckla försäljningen
Arbetsledare: Kent Mellberg och Håkan Svensson
Bemanning: 3 st vuxna
Innebär att köra material från OKQ8 till Hamravallen.
Det är försäljningsvagnen, ställningar för granarna, belysning, nätningstrumma, skyltar,
osålda granar med mera. Därefter städa och iordningsställa försäljningsstället.
Håkan har bil och släpkärra.

Försäljningspassen
De som säljer skall var minst 18 år. Yngre får gärna vara med i vuxens sällskap.
Det finns värme och radio i försäljningsvagnen. Kom i varma och oömma kläder.
Första passet på lördag och söndag
De som har det första helgpasset hämtar försäljningsväskan i kassan på OKQ8. I den ligger nyckel till
försäljningsvagnen, ipad och växelkassa.
1. Lås upp vagnen. I den finns yxa, såg, handskar och vinterjacka. Dessutom instruktioner hur
betalning görs, säljblankett och telefonnummer till ”säljsupport”.
2. Fäll upp fönsterluckan.
3. Starta upp ipaden.
4. Ta fram dagens säljblankett som finns i vagnen och läs igenom hur sålda granar och lotter
noteras.
5. Vid behov tänd utebelysningen.

6. Lås försäljningsvagnen eller ta med väskan med pengar när vagnen lämnas.
7. Ta fram yxa och såg som läggs vid huggkubben.
8. Gå en runda bland granarna, fyll på där det behövs och gör det så säljinbjudande som
möjligt.
9. Sålda granar nätas vid nättrumman.
10. Tänk på att hålla avstånd!
11. Sålda granar och lotter noteras på säljblanketten.
12. Överlämna info till de som tar över nästa försäljningspass.

Andra passet lördag och söndag
1. Kom ca 10 minuter innan passet börjar för infoöverlämning.
2. Överlämna info till de som tar över sista försäljningspasset.
Sista passet alla säljdagar
1. Stäng fönsterluckan.
2. Lägg yxa och såg i försäljningsvagnen.
3. Släck utebelysningen.
4. Summera dagens säljblankett. Särredovisa lotter .
5. Släck och lås försäljningsvagnen.
6. Lämna försäljningsväskan med dagskassan, lotter, nyckel till försäljningsvagnen
och ipad till kassan på OKQ8.

