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Hej! 
 
Här kommer information till Dig som skall sälja julgranar. 
Läs igenom den i förväg! 
Tag med den här lappen när du skall sälja så underlättar det vid akuta frågor. 
 
Inför säljstart varje dag 
Du som ansvarar för att öppna försäljningen vid respektive plats och dag (första namnet 
första passet varje dag) ska komma till Holkens garage och hämta verktyg, växelkassa mm. 
Kom i så god tid så att du sedan hinner till försäljningsplatsen ca 10 minuter före 
öppningstiden.  
Holken är bemannad ca 30 minuter före säljstart. 
Väl på plats, sätt upp linor om det behövs och ställ upp rikligt med granar, minst 15. Tänd ett 
par marschaller som signalerar att försäljning pågår. Tänd också eld i eldkorgen om det finns. 
Sätt ”visitkort” med kårens namn på varje gran med hjälp av en gummisnodd (finns i backen). 
 
Granarna 
Granarna kommer att köras till och från försäljningsplatserna av kåren. På några av platserna 
ligger granarna kvar mellan försäljningsdagarna. 
 
Hör gärna av dig om du själv kan tänka dig att dra en av släpkärrorna någon dag eftersom det 
alltid är svårt att få tag på chaufförer! Grangruppens telefonnummer finns på nästa sida.  
 
Under försäljningen 
Snygga gärna till granarna när det är lugnt under försäljningspasset så att de är klara för 
julgransfoten. Gör en ny snittyta på varje gran du säljer så suger de vatten bättre. Sätt på 
”visitkort” på granarna med gummisnodd. 
Se under hela försäljningspasset till att det finns tillräckligt många granar för att det ska se 
”fullt” ut, så lockar det fler köpare. Tänk framåt och om det verkar som om granarna skulle 
börja ta slut på platsen, ring grantelefonen och berätta det så kommer vi ut med fler granar i 
tid. 
 
Priser 
Rödgranar (Blå, Beige, Gröna, Röda) kostar 420 kr.  
Kungsgranar (Svarta och Blå) kostar 650 kr 
 
Betalning SWISH eller kontant 
Vi ser helst att alla betalar med hjälp av Swish. Be kunden att Swisha pengarna till nummer 
123 4941 753, det ska finnas QR-koder att skanna. Be att få kontrollera att överföringen 
kvitteras korrekt med att överföring är till ”Sollentuna Södra scoutkår” med korrekt belopp.  
Betalning med kontanter går bra, men vi har begränsat med växelkassa. 
 
Statistik och redovisning 
Det är mycket viktigt att du löpande fyller i redovisningsblanketten som finns i väskan med 
växelkassan (1.000 kr). Sätt ett streck för varje gran du säljer.  
 

VÄND!! 
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Vid stängning 
Släck marschallerna och elden i tid så att de hinner svalna lite innan de ska flyttas. 
Packa ihop granarna, antingen under presenningen om de ska ligga kvar på platsen, eller på 
släpkärran som granchauffören kommer med. Nätningsstruten hämtas om det inte finns en 
förvaringslåda utställd. 
Städa försäljningsplatsen. 
Räkna pengarna och skriv in resultatet på redovisningsblanketten.  
Någon från sista passet redovisar pengarna och lämnar tillbaka verktyg mm, antingen i 
Holken eller till granchauffören.  
 
Förhinder att sälja 
Vid sjukdom eller annat förhinder hoppas vi att du själv kan ordna ersättare. 
Om detta misslyckas skall du ringa någon i ”Grangruppen”, se nedan. 
 
Något om försäljningsplatserna 
Silverdals Blommor: Mellan parkeringen och cykelbanan mot Sollentunavägen. 
Edsvikens Torg: På det lilla torget utanför Gateau. 
Poppelvägen: På parkeringen nedanför Förskolan Fröhuset (Poppelvägen 17).  
Silverdals torg: Vid räcket mot ån, utanför Wok-restaurangen. 
Lilla Ruccola: På trottoaren/”Torget” precis utanför Lilla Ruccola, Sollentuna Centrum. 
Holken: Vid flaggstången. 
Slottsträdgården Ulriksdal: Färdväg: Sollentunavägen söderut, rakt fram vid polishögskolan, 
efter 1 km tag vänster i T-korsningen, kör längs höga granhäcken i 500 m. Framme! 
Försäljningsplats: Till höger om ingången. Se vidare speciell instruktion i verktygsbacken som 
hör hit. 
 
Det är alltid någon i Grangruppen nedan som ansvarar för att lämna ut och ta emot kassor i 
Holken samt serva dig ute på försäljningsplatsen om det skulle behövas. Du når oss enklast via 
vår telefon 070 617 32 96 som alltid finns hos den som är ansvarig för dagen. 
 
Telefonnummer till Grangruppen: 
Gran-telefonen        070 617 32 96 (till dagansvarig under pågående försäljning) 
Janne Lundkvist 070 267 01 66 
Mats Levin 070 728 88 56 
Erik Godby    072 312 38 55 
Kasper Falk    073 939 52 10 
Magnus Jäder 073 061 88 05 
Mona Hamberg 070 896 08 29 
Carina Bindzau    070 760 35 17 
Helena Wollin    070 433 36 15 
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Slottsträdgården Ulriksdal 
 
PARKERA INTE PÅ KUNDPARKERINGEN, åk runt växthusen och stå bakom där du är 
ur vägen. 
Vår försäljningsplats är till höger innanför entrén, under tak i år! 
 
När du är först 
 
Tänd belysningen En stickpropp i hörnet närmast grinden.  
Packa upp granarna som ligger på och under en presenning. Packa upp så många som möjligt 
så att det finns mycket att välja på av de olika sorterna. Spänn upp rep i bortre ändan så du kan 
ställa upp fler granar (se bild) 
Tänd marschaller, 2-4 stycken eller fler, som visar vägen och skapar stämning. 
Tänd en brasa i eldkorgen. Det är ett bra blickfång från ingången till Rappnes växthus. 
Dessutom är det varmt och skönt att ha en eld. Bosse Rappne är mycket mån om att det ska vara 
stämningsfullt och fint, så det är en del av avtalet med honom att det ska vara en eld som brinner. 
Ved ska finnas på plats eller så får du med det från Holken tillsammans med verktygen när du 
hämtar dem. 
Ta fram nätningsstruten  

 
När du är sist på plats 
 
När det börjar närma sig stängningsdags så är det bra att sluta lägga på mer ved så att elden 
hinner falna. 
Ställ in nätningsstruten under en presenning. 
Släck marschallerna genom att lägga på ett litet papplock (ska finnas i verktygsbacken) så att 
de hinner svalna medan du  
Packar ihop granarna, ställ dem i hörnet och spänn ett rep runt. Eller lägg dom under 
presenning. 
Släck belysningen. 
Åk till Holken med verktygsbacken, eventuell tom vedlåda, och sist men inte minst, dagens 
kassa. 
 
Lycka till! 

El-kontakt Rep 


