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Tid: Onsdagen den 15 maj 2013, klockan 18.00.   

Plats: Hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr med adress 506. 

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, 

Pia Prestel, 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Göran Wahlström, ej tjänstgörande ersättare 

 

 

§ 13149 Utvärdering av Bergkvaradagen den 9 maj 2013 – Kristihimmelsfärds dag.  

 Utdelning av lotterilistor med nr 17 och 19. 

  

Vid överläggningen den 23 april 2013 gick ordföranden igenom vilka punkter 

som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka 

punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar. 

 

Sekreteraren går igenom och kommenterar checklistan för genomförandet av 

  ”Bergkvaradagen 2013”. Checklistan skall kompletteras med visuella 

  experiment som tydligt visar alkylatbensinens miljöfördelar. 

 

På vårt demobord skall det finnas en dunk ”Aspen”. Vidare två skålar med dels 

alkylatbensin som det finns en frigolitbit i och dels vanlig 95-oktanig bensin 

som det också finns en frigolitbit i. Uppgiften för besökarna är att tala om i 

vilken skål som det finns alkylatbensin. 

 

Sekreteraren går även igenom vad Lotterilagen (1994:1 000) stadgar och om det 

finns möjlighet för Kustmiljögruppen att ha ett lotteri utan tillstånd. 

Sekretariatet har gjort en juridiks bedömning och att detta skall vara fullt möjligt 

med hänvisning till den 19:e paragrafen i lotterilagen. 
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Vi kommer att använda oss av… 

 

 Lottlistor, där det framgår…  

 … när dragningen äger rum 

 … sista dag för försäljning av lotter 

 … antalet lotter som lotteriet omfattar (400 stycken) 

 … pris per lott (5 kronor) 

 … försäljningen skall ske i samband med evenemang 

 … geografisk begränsning, Torsås kommun 

 … vinstvärdet som måste ligga mellan 35-50% 

 … kontrollant, Jan Hellman, Kustmiljögruppens revisor 

 … att vinsterna lämnas ut till vinnarna. 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Anta sekretariatets upprättade förslag till checklista med de kompletteringar 

som har framkommit vid dagens överläggning. 

 

 Ge sekretariatet i uppgift att senast fredagen den 3 maj 2013 översända den 

kompletta och rätta checklistan till styrelsens ledamöter. 

 

 Ordföranden lyckönskar de ledamöter i styrelsen som skall bära och hålla 

fanan högt för Kustmiljögruppens miljöarbete på Bergkvaradagen för ett 

friskare Kalmarsund. 

 

 

Vid dagens överläggning den 15 maj 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Sekretariatet meddelar att det finns två stycken Lotterilistor med nr 17 och 19, 

  som finns att tillgå för den styrelseledamot som känner sig manad att bidra till 

  att fylla på föreningens kassa. 

 

Sekretariatet har även kompletterat den checklista för Bergkvaradagen som 

skickades ut till ledamöterna via mail den 3 maj 2013 i enlighet med beslut från 

föregående sammanträde. Ex. på kompletteringar är växelkassa, stolar, 

utslagshink för experiment, stor avfallspåse, hushållspapper på rulle. 
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Checklistan som infördes på Bergkvaradagen 2012 måste nu ses som ett väl 

uppdaterat planeringsinstrument för 2014. 

 

Det har inkommit mail 2013-05-09 , som finns i diariet med samma datum, från 

Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med ”ett TACK till att ni som var 

med och gjorde Bergkvaradagen till en fantastisk dag…”. 

 

Pia Prestel och Kennert Täck delger sina tankar om hur de upplevde 

Bergkvaradagen. 

 

Positiva iakttagelser 

- På bordet fanns det två stycken lotterilistor med 100 lotter på vardera listan á 

5 kronor. Den ena lottlistan såldes nästan slut, vilket måste anses bra. 

- Frågetävlingen, vilket är substratet till pelletsen, gav 25 svar. 

- De olika experimenten för både barn och vuxna utgjorde en 

kontaktmöjlighet för funktionärerna att komma i kontakt med 

marknadsdeltagarna. Experimentet med alkylatbensin kontra vanlig 95-

oktanig bensin påvisade mycket tydligt alkylatbensinens miljömässiga 

fördelar. 

- Stor potential att komma i kontakt med mässdeltagarna och berätta om vad 

Kustmiljögruppen står för, hur vi arbetar och tänker. 

- Inslaget med Assar Johanssons demonstration av Truxorn med tillhörande 

utrustning, som klippaggregat, slamsugningsaggregat mm lockade både barn 

och vuxna till att både se och hoppa runt på Truxorn. När nu Assar syns till 

under sommaren i full aktion med att klippa vass, kommer många att både 

veta vem Assar är och vad han gör utmed Torsås kommuns kustremsa. 

- Bergkvaradagen 2013 måste betraktas som snäppet bättre än 2012, mycket 

till följd av fler marknadsdeltagare, en mer noggrann planering och att vi var 

3 funktionärer på plats under hela dagen. 

 

Negativa iakttagelser 

- Placeringen mellan musiken och korvförsäljningen var ur informations- och 

pedagogisk synpunkt inte den allra bästa, dels för att vi som funktionärer 

fick överrösta musiken och dels för att många tog en extra sväng förbi vårt 

bord. Detta medförde att kontaktytan och möjligheten till att få berätta om 

vår verksamhet delvis gick förlorad. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Utvärderingen av Bergkvaradagen 2013 skall i enlighet med vad som 

framkommer av paragraf 13149 skickas via mail till Frida Portin, 
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Bergkvara Samhällsförening av sekretariatet. 

 

 Föreslå arbetsgruppen för Bergkvara Samhällsförening en annan placering 

av vårt mässbord till 2014 för att vi bättre skall kunna informera och 

kommunicera med marknadsdeltagarna. 

 

 Lottlista nr 17 skall försäljas av Roland Blomqvist resp. lottlista nr 19 skall 

försäljas av Rune Fransén. Absolut sista försäljningsdag är den 30 juni 

2013 enligt fasställda uppgifter på Lotterilistorna. Dragning sker den 1 juli 

med Kustmiljögruppens revisor Jan Hellman som lotterigranskare. 

 

 Ordföranden riktar ett varmt TACK till Karl-Gustaf Eklund, Pia Prestel, 

Kennert Täck, Solbrith och Jan Hellman samt Assar Johansson som med 

sitt arbete gjorde Bergkvaradagen möjlig och framgångsrik. 

 


