
Instruktioner parkering MODO matcher 

Att vi i Själevads IK fått möjligheten att ta hand om parkeringarna kring sliperiet innebär en 
mycket viktig inkomstkälla till föreningen. Det innebär stora förtjänster men också stort ansvar. 

Platsen är som ni vet Sliperiet samt mittemot Nordemans. Uppdraget är att de som har sina 
förhyrda platser i lugn och ro ska kunna komma sent till matcherna och kunna parkera på sina 
platser utan problem. De har lappar i bilen att de har rätt till sin plats (se kartor i väskorna) 

Vår förtjänstmöjlighet är att ta 20:- för de platser som vi kan placera in bilar på ( se kartor i 
väskorna) 

Hur gör vi då när vi har vårt pass? 

Vi rekommenderar att man är fem personer som jobbar. Alla måste ha bifogade gula västar på 
sig. Förslagsvis behövs 2 personer som guidar in bilarna efter parkeringskartan och tar betalt och 
delar ut biljetter, 1 person sköter platserna med motorvärmaruttag och hjälper till att dirigera bilar 
vidare till dom 2 som guidar för parkering. På plats så löser det här sig! Snacka ihop er och ha 
kul! 

Tänk på… 

 att vi inte får vara ute i gatan och vinka in/ragga in bilar 
 att vi får in så många som möjligt på våra parkeringar som inte är märkta på kartan. 

 att alla platser med motorvärmeuttag med markering får ni inte sälja. Där skall de med 

tillstånd från företaget stå.  
 att ni skall vara på plats minst två timmar innan matchstart, samt stanna tills matchen 

börjar. 
 att inte lägga ner bara för att parkeringen är full, uppdraget är att bevaka de platser som 

företagen rår om.  

Vad gör vi sedan? 

Gå på matchen och heja fram MODO! 

När ni sedan har tid så sätter ni in överskottspengarna på; 

Själevads IKs plusgiro 63931-0 

Märk din insättning med datum och ert lag samt "parkering Modo - XXXX" 

Åk sedan med väskan till nästa lag på listan. Kom ihåg att lämna växelkassa på 500 kr i små 
valörer i väskan. 

Lycka till! 

Arrangemangsgruppen 

Själevads IK 


