
Hej, 

Det börjar som sagt bli dags att samla styrkorna inför årets Nämdödag. 

Det är helt fantastiskt hur många som engagerar sig i det ganska omfattande ideella arbete det innebär 

att genomföra denna roliga och omtyckta dag. 

Vi hoppas att så många som möjligt av tidigare medarbetare men också nya vill vara med i årets 

version. Vi behöver mycket folk för att ingen ska behöva gå på knäna och tänka ”aldrig mer”. Det ska 

vara roligt att ingå i vårt gäng, då trivs man och alla våra gäster kommer då också att trivas. 

Här följer en lista på alla de poster som behöver fyllas, vi hoppas att ni hittar något som passar och 

som ni kan tänka er att lägga ner arbete och tid på under framför allt lördagen den 26 juli, men det 

finns även viktiga uppgifter att fylla på fredagen och söndagen. 

Hör av er till oss när ni hittat något som passar er. 

Välkomna, 

Nämdödagskomittén 

Bosse Holmberg 0702107126, Petter Öhman 0767933854, Carina Öhman 0704961315 

Mail: namdodagen@gmail.com 

Tältbyggare 

Ett antal stora och några mindre tält behöver monteras och ställas upp på området 

 

Köket 

Här behövs det flinka människor som kan arbeta med förberedelser under fredagen och sedan ordna 

med alla burgare och korvar och kaffekokning på lördagen. 

Servering dag 

Här kan det bli stressigt periodvis men med rätt personer bakom disken kommer det gå kanonfint.  

Roligt och fartfyllt 

Kaffeförsäljningen 

Ute bredvid ölvagnen finns detta bord där man säljer kaffe med dopp och varm korv med bröd och lite 

dricka. Här kan ett par personer jobba, men avbytare är säkert välkommet. 

Ölvagnen dag 

Mitt i smeten ute på gårdsplanen står de som håller i ölkranen. Oftast jobbar max två personer här 

Loppisen 

Här hittar vi Bibi som lite ”lagledare” och hit behövs folk. Dels de som vill jobba med försäljningen 

och dels med att iordningställa allt innan och efter. Det brukar även finnas bokloppis där det kan vara 

bra att ha en person eller två. 

Auktionen 

Vi hoppas att Albert vill vara auktionsutropare igen, något han gör med all heder. Här behövs ett par 

assistenter som visar upp föremål och som hämtar in pengarna för sålda objekt. 
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Skolgården 

På skolgården hittar vi chokladhjulet och hoppborgen, men också de nya minigolfbanorna och 

glassförsäljning. 

Kanske finns det någon som är duktig på ansiktsmålning eller att göra ballongfigurer eller nåt liknande 

som passar bra ihop med övrig verksamhet på skolgården. 

Lotteriet 

Någon som kan det här med vinstplaner och ett glatt gäng som hjälper till att sälja lotter. Men något 

som också är mycket välkommet är om ni har möjlighet att fixa själva vinsterna, tigga från företag 

eller skänka saker. 

Bullbagare 

Vi behöver ett antal goda bullar till kaffeförsäljningen. Självklart köper föreningen in ingredienser om 

en eller ett par personer kan tänka sig att baka 

Middagskock 

Efter stängningsdags då vi plockat undan det värsta brukar vi äta en bit tillsammans vid sextiden, 

innan det är dags att öppna igen för kvällens aktiviteter. Antalet som äter varierar men nån vecka innan 

bör vi veta ungefär hur många som behöver mat. Känner du för att laga middag till ett gäng hungriga 

arbetare så passar det här dig. 

Växel och kassor 

En eller två ansvarsfulla personer som ser till att alla kassor på området har växelpengar, men som 

också samlar in pengar från kassorna när det börjar bli för mycket i lådorna. Inkomsterna sorteras efter 

station så vi kan redovisa resultat från alla enheter. 

Servering kväll 

All aktivitet sker utomhus så på kvällen är det inte lika stort tryck på inomhusserveringen som det är 

på dagen, öl, vin, cider och läsk och lite tilltugg som chips säljer du när du jobbar här. 

Ölvagnen kväll 

Mycket folk och bra musik är det bra om man gillar på den här stationen. Övrigt se ”ölvagnen dag” 

Grillmästare 

På verandan till boden med utsikt över dansgolvet står ni som grillar goda korvar. Här säljer och grillar 

man alltså korv och har även begränsad försäljning av öl . Fantastiskt nog är grilleriet redan besatt med 

personal men kanske behövs någon avbytare. 

Alltiallos 

Det finns alltid saker att plocka med. Borden behöver kontinuerligt tömmas på sopor och glas, 

sopsäckar bytas. Någon kanske behöver avlösning på någon station mm, det kan behövas hjälp med 

frakter både på land och vatten 

Städlaget 

På söndagen samlas vi igen för att städa både ute och inne, riva tält packa ihop loppis, bära in 

ölvagnen mm. Ju fler vi är desto fortare går det. Här behövs ni som kan tänka er att dyka upp på 

morgonen sådär vid åtta- eller niotiden. Den här posten är jätteviktig! Det är galet tungt att ensamma ta 

hand om städningen efter att redan ha varit igång en vecka eller två med planering och genomförande. 




