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Checklista för genomförande av ”Bergkvaradagen 2013” 

 

☺           Anmälan om deltagande i Bergkvaradagen 

sker till Bergkvara Samhällsförening Kåge 

 Anmälan skall innehålla uppgifter om  

utrustning, bord och el mm.  Kåge 

 Datum, tid och plats                  2013-05-09, kl. 11-14, Norra kajen 

Sponsor/sponsorer för dagen/priser, lotteri       Målerås Glasbruk, 

GePe:s i Torsås, 

Garpens Vänner 

 Huvudansvarig inom styrelsen 

 för genomförandet av dagen på plats Kennert Täck 

 Kustmiljögruppens T-shirts  Bär samtliga deltagare 

Arbetslag I tjänstgör på förmiddagen  

mellan 10.00och 12.00 och utgörs av… Kennert, Solbrith, Jan 

Förtäring till arbetslagen – vad –  

vem ansvarar - vem hämtar – vem köper in Ta med eget fika 

Arbetslag II tjänstgör på eftermiddagen  

mellan 11.45 och14.30 och utgörs av… Kennert, Pia 

Arbetslag I iordningsställer utställnings- 

monter med bord och el, presenning som  

utlånas av Rune, uppdukning av miljömaterial 

Program                    Vem gör vad och när? 

… 2 lottlistor med nr 13 – Solveig och  Kåge fixar, Gr I+II 

                               nr 15 - Kennert 

… frågetävling med svarsblanketter  

     vilket är substratet till pelletsen? Kåge fixar, Gr I+II 

...  infobroschyr, som finns på bordet  Kåge fixar, Gr I+II 
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… experiment, gås igenom vid samman-        Kåge, Gr I+II 

     trädet den 23 april 2013 hos Göran       

     Varför flyter ägget? 

     Vi blåser såpbubblor! 

     Vad är ytspänning? 

… experiment, i vilken burk är det  

     alkylatbensin? Dunk med Aspen! 

… experiment, vad händer med frigolit som 

     ligger i alkylatbensin respektive  

     95-oktanig bensin? 

… bildspel – ”Många bäckar små”- Åtgärder Kåge, Gr I+II 

     med ideella krafter! 

     Besökarna tittar in i en flyttkartong med 

     hål i. Där står en laptop som visar en 

     Powerpoint presentation med rubriken  

     ovan       

… demonstration/visning av Truxorn 

     med aggregat, skördare + sug  Assar Johansson 

… försäljning av kustmiljönålar  Kåge fixar, Gr I+II 

… (workshops) Utgår 

… aktiviteter för barn, se experiment ovan 

… information till besökarna, svarar på  Gr I+II 

     frågor 

Priser för 4 lottlistor á 100 lotter                    Sponsrad båtresa till 

med nummer och namn.                     Garpen för två 

                                                                           personer Garpens 

Lottpris 5:-/lott                                                 Vänner 

                      Konstglas/ Målerås 

      Glasbruk 

    Elartiklar GePe:s 

Priser frågetävling- vilket är 

substratet, de tre först 

öppnade rätta svaren tilldelas  Kustmiljönålar 

Föreläsare/berättare   Utgår 
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Gåva till Assar   Rune/Kennert  

Arbetslag II plockar ner utställnings- 

monter med bord och el, nedplockning 

av miljömaterial, presenning återlämnas  

till Rune 

Växelkassa, vid försäljning av lotter och  Kennert 

till kontant betalning (100 kronor) för 

marknadsståndet. 

Stolar, att sitta på då dagen blir ganska Alla 

lång för trötta ben.     

Kontakter med massmedia (inför och)  Kåge 

efter träffen 

 Fotodokumentation   Ove Lindh  

 Utvärdering   Kåge sammanställer

      

  

  

   

  

   


