Arbetspassbeskrivningar Vännäsdagarna 2019.
Det finns utförligare arbetsbeskrivningar i pärm på kansliet som finns i
medborgarhusets entré. Det är till kansliet man kommer vid arbetspassets start för att
få instruktioner samt tröja att arbeta i.
El, Park och Skyltning (onsdag)
Alla föreningar tar med sig minst 1 bil och släp vardera. Ta med skruvdragare och hammare.
Bland annat sådant som att bygga området, rullar ut kablar, och förbereda för elen.
Skyltningen sker efter kartor, skyltarna finns utanför Medis.
Till skyltningen kan det även behövas ett järnspett och mindre stege.
Övrigt allt i allo
Sådant som t ex ställa ut parkbänkar, gatupratare, och andra uppgifter som finns kvar att göra.
Kansliet och Kansliet/Området
Kansliet är i entrén på Medis. Dagtid; (1 ska alltid finnas kvar på kansliet)
En informationsplats, avprickning av knallar, fixa kaffe, sätta upp affischer etc, serva scenområdet,
städa entrén/kansliet, toaletter/duschar och bajamajor, betala ut Mr/Mrs X om vi har tävlingen.
Kvällstid; Fixa kaffe och mackor, serva scenområdet, vara scenvakter 22:30-23:15 och 0:00-0:45,
städa entrén/kansliet, toaletter/duschar och bajamajor.
Patrullera runt/städa glas i området och kolla att ingen förstör för knallarna.
Tivolit
Sälja åkbiljetter till karusellerna.
Här ansvarar man för försäljning, innebär pengahantering. Det ska alltid vara någon som är minst 18 år
på passet. På kvällen/natten är det ett jobb för vuxna som vågar säga ifrån.
Man får INTE lämna platsen utan att ha avbytare, telnr till ansvarig kommer att finnas i kurerna.
Grovstädning
(Lördag; Ansvarig hämtar ut tagg och nyckel, kontakta samordnare för mer info)
Att grovt städa upp marknadsområdet på morgonen så att det ser bra ut innan marknaden börjar.
Fylla i, rulla ut soptunnorna till samlingsplatser för tömning, sedan återställa dem till samma plats.
Ett tips är att ta med bil och släpvagn för att slänga skräpet på ifall det inte ryms i tunnorna.
Sortera gärna hopvikta kartonger till återvinningen ifall det ryms där, då underlättar det att ha en liten
kniv med sig. Det finns sopcontainer i anslutning till Medis.
Städutrustningen med instruktion finns i entrén på Medis.
Park, El, Skyltar och Städning (söndag)
Som el/park/skyltning, fast tvärtom. Alla föreningar tar med sig minst 1 bil och släp vardera.
Riva och städa hela området. Sopbilen kommer kl 19:00, ta med arbetshandskar.
Ta med skruvdragare och hammare, för skyltningen kan det behövas mindre stege, skyltarna plockas
ned efter kartor och körs till ishallen för avlastning, kartorna lämnas igen på Medis.
Övriga mindre skyltar från området ska också plockas in till Medis.
Efterkontroll
Mobila toaletterna och omklädningarna på Vegahallen ska städas.
Kolla att allt ser bra ut; finstäda efter marknaden och tivolit, sätta tillbaka skyltar för t ex
övergångsställen och dylikt ifall det inte gjorts innan. Skyltarna o dyl. vid ishallen ska lastas in.
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Ansvarig (hämtar ut tagg och nyckel, kontakta samordnare för mer info)
Delar ut arbetspassen; dela ut tröjor, ringa efter de som eventuellt inte kommit, lösa ev. bortfall av
folk, informera och följa med ut till området för överlämning till passen, räkna kassorna efter varje
pass. Finnas tillgänglig inom en kort stund för eventuella mindre problem.
Vid större problem ringer ansvarig samordnaren som alltid finns tillgänglig under alla dagar.
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