
Aktivitet År Kostnad för 
aktivitet

Vinst Åtgång Erfarenhet

Loppis 2011 3536 Svårt att sälja kläder och skor
Loppis 2012 3068 Stor växelkassa behövs + bärkassar
Loppis 2013 2461
Loppis 2014 2825
Loppis 2015 1991 Det mesta gick åt, övrigt skänktes till Erikshjälpen.
Chokladhjul 2011 5-10kr beroende på stor 

eller liten vinst
1959 30st 100g + 16st 200g

Chokladhjul 2012 5-10kr beroende på stor 
eller liten vinst

1817 40st 100g + 15st 200g Det räckte

Chokladhjul 2013 5-10kr beroende på stor 
eller liten vinst

1953

Chokladhjul 2014 ? 1985 ok fler storvinster till chokladhjul
Chokladhjul 2015 5kr=100g / 10kr=200g 2463 20st x 200g

 40st x 100g
(Marabou choklad)

Allt gick åt, det behövs fler 200g chokladkakor

Popcorn 2011 10 kr 1445 200 strutar, 10 påsar 
opoppat, 1 och 1/2 l olja, salt

Popcorn 2012 10 kr 2123 230 strutar
Popcorn 2013 10 kr 2804 10kg opoppad popcorn, 2l 

olja, 1pkt salt
Poppa mkt innan. 3pers på stationen är bra.

Popcorn 2014 10 kr 2265 5kg popcorn, 2l olja, salt Blev ca 250 strutar, det räckte. 
Popcorn 2015
Fiskdamm 2011
Fiskdamm 2012 10 kr 1590 159 påsar a 10g = 16kg godis
Fiskdamm 2013 10 kr 744 160 påsar Påsarna var slut 19.20, borde haft 200.
Fiskdamm 2014 10 kr 2148 10 godisar + 1 klubba/påse
Fiskdamm och popcorn 2015 Fiskdam 10 kr

Popcorn 10 kr
2385 200 påsar, 14 påsar pipcorn, 

2l olja, salt och påsar.
Allt gick åt. Lång kö till popcor - poppa innan!

Korv + läsk 2011 10 kr / korv
10 kr/ läsk

2237 11 flak läsk, 200 
wienerkorvar, 30 
kyvklingkorvar.

Borde haft 13 flak. Ramlösa säljer dåligt.

Korv + läsk 2012 10 kr / korv
10 kr/ läsk

1820 280 korvar såldes. Lite korv blev över

Korv + läsk 2013 10 kr / korv
10 kr/ läsk

2267 210 korvar
6 lådor läsk

Tog slut efter en timme

Korv + läsk 2014 10 kr / korv
10 kr/ läsk

1843 220 korvar / all läsk

Korv + läsk 2015 10 kr / korv
10 kr / läsk

1523 6 förp a 40 korvar
1 förp kycklingkorv
läsk?

5 förp gick åt. Köp in mer kycklingkorv.

Cafe och brödförs. 2011 Kaffe och saft 10 kr 6528 Rea på slutet. 360 i växelkassa.
Cafe och brödförs. 2012 Kaffe och saft 10 kr 6105 Matbrödet tog slut först. Rea på slutet.
Cafe och brödförs. 2013 Kaffe och saft 10 kr 4268 (bröd) 

3191 (cafe)
Cafe och brödförs. 2014 Kaffe och saft 10 kr 7780
Cafe och brödförs. 2015 Bakat bröd 20kr

Kaffe & saft 5kr
Fika 15kr

7595 Se separat inköpslita Fika och brödförsäljning

Inköp
2 liter mjölk (behövs mer)
4 pack a 50 assietter (3 pack gick åt)
2 pack a 50 glas (1 pack gick åt)
3 pack kaffekoppar (vet ej antal, men alla gick åt)

2 pack servetter (1/2 pack gick åt)

2 pack a 12 teskedar (vet ej åtgång)
3 dunkar a 2,5 liter saft (2 dunkar gick åt)

Växelkassa
Sedlar 500kr

Mynt 150kr (behövs mer)

Lotteri 2011 5kr 1626 Lagom



Aktivitet År Kostnad för 
aktivitet

Vinst Åtgång Erfarenhet

Lotteri 2012 10kr 2222 Matkorgslotteriet sålde slut först. Reade ut lotterna för halva priset 
från 19.30.

Lotteri 2013 10 kr 1047
Lotteri 2014 5kr 2 lottringar Fredagsmyspåsen var populärast. 
Lotteri + boll i mål 2015 5kr/lott

10 kr för 3 bollar
1333kr 200 lotter + priser + godis (se 

separat specifikation)
Alla lotter sålde slut på 45 min! Enbart några klubbor och kolor blev 
kvar vid bolleken.

VINSTER
1 st 1:a pris: fredagsmys i cellofan
chips
ostbågar
stjärnor
stor klubba

2 st 2:a pris: godismys i cellofan
stjärnor
4st stänger

3 st 3:e pris: stor/megaklubba
storklubba

10 st 4:e pris: 10st fruktkolor i påse
påse med 10st kolor

Boll mot mål
1 mål – valfri klubba
2 mål – Smarties
3 mål – Mentos
Ej mål – kola eller sudd

Inköp
Klubbor 138st
Smarties 48 (vet ej storlek)
Mentos 45 (vet ej storlek)
Kolor för tröstpris 30
Suddgummin ist f godis 40st

Kokosbollar och godis 2011 5kr / 50kr för låda 3305 40 x 12 kokosbollar
ca 200 remmar

Sura remmar sålde bra, färska kokosbollar också.

Kokosbollar och godis 2012 5kr / 50kr för låda 973 Remmar gick bra, kokosbollar gick sämre.
Kokosbollar och godis 2013 5kr / 50kr för låda
Kokosbollar / remmar 2014 5kr / 50kr för låda 1833 40 lådor. Kunde ha varit fler. Inköp på Lincals i Rocksta.
Kokosbollar / remmar 
och grodspottning

2015 1 kokosboll 5kr
8 kokosbollar 40kr

2 remmar 5kr
5 remmar 10kr
2 grodor 5kr

2682 400 kokosbollar
300 småremmar
1 låda grodor (2,5kg)

Allt gick åt. Lagom många kokosbollar. Köp 600 remmar och 3 
lådor grodor. Ett tips är att köpa in fler sorters godis.

Grodspottning 2014 5kr för 2 grodor 997 1 och 1/2 låda grodor.
Blockflöjtsjukebox 2014 265
Pilkastning på ballonger 2011 3 pilar / 5kr Vinst varje gång

2012 3 pilar / 5kr 880 Mer priser behövs, ger inte mycket vinst.
Spik i planka 2014 1kr 101 2 pkt spik 2 olika svåra plankor.
Spik i planka 2015 5kr för 3 spikar 405 200 spikar

 28 klubbor
10 sudd

Ansiktsmålning 2015 15kr 350 Kan ta 20kr för aktiviteten. En person målade hela tiden och det var 
lång kö. Kan behövas två målare.

Boll på flaskor
Boll i hink
Boll i plank med hål

2015 10kr / 3 bollar 2810 220 leksaker 
266 kolor

Vet ej åtgång. Samla in priser från föräldrar. Bra med gåvor och 
inte bara godis. Bra med tröstpris, tex klubba.

Lotteri 2016 5 kr 716 Allt gick åt -Fler lotter och vinster! 
Chips är populärt, mindre godis. 
-Förbered lotteriet ordentligt, det blev rörigt med olika lottringar. 
-Det blev vinster över.

Chokladhjul 2016 5-10 kr 1273 30x200g, 50x100gr Kan sälja mer
Korv och läsk 2016 - 1986 - Växelkassan viktig från start
Spik i stubbe 2016 1kr per spik -17 kr 58 spik, 58 klistermärken Inte populärt. Tips på alternativ aktivitet:  "Gissa kulor i burken" (eller något liknande). Bra aktivitet eftersom alla som gissat troligtvis stannar kvar under kvällen för att få reda på resultatet.
Ansiktsmålning 2016 10 kr 320 kr en färgpalett Populärt. Bra att ha utskrivna mallar.
Loppis 2016 1620 kr



Aktivitet År Kostnad för 
aktivitet

Vinst Åtgång Erfarenhet

Fiskdamm & popcorn 2016 - 3257 kr -230 påsat till fiskdammen. 
- 4 flaskor olja, 15 påsar 
popcorn, 8x40 plastpåsar.

-Precis lagomt inköp. 
-Ca 150 förpoppade påsar. 
- Glöm ej växel.

Boll i hink, boll i plank 
med hål

2016 10 kr/3 bollar 2155 kr Bad alla i klassen köpa 5st 
priser för mellan 0-20kr. Hade 
ca 300priser men hade 
behövt lite fler. Fick pris för 
varje träff.

-Alla i klassen fick skänka priser, enbart kostnad på 100kr för tröstpris.
- Bra att ta betalt i kön.
- Bra med separat prisbord.
- Det räckte med två bollaktiviteter, lite kö hela tiden.
-Tröstpris=kola +mindre priser.

Fika och brödförsäljning 2016 8142 kr allt -Allt gick åt men det räckte.
-Matbröd är populärt.
-Mer glutenfritt.

Försäljning av 
kokosbollar och 
godisremmar
Grodspottning
Bandyboll i mål

2016 10 kr/3 bollar
5 kr/2 grodor

833 kr 12 fpk med 15 kokosbollar i 
varje.
2,5 kg grodor.
Remmar?

-Dålig uppslutning till bandyboll i mål (felplacerat).
- Spotta groda- populärt
- Remmarna tog slut.
- bra att ha servetter till hands + små plastpåsar till remmar.
- Godis köpt på Godisbolaget- dyrt!
- Chokladbollar köpt på Delikato i Barkarby-dyrt!
Bättre att förbeställa hos Ländia.

Hoppborg 2016 10 kr 2404 kr Mycket populärt!


