
 
 
TIL OMRÅDEANSVARLIG/KONTAKTPERSON 
 
Rutinene på TV-Aksjonsdagen søndag 24. oktober 
 
Baser 
Det skal deles ut bøsser fra samfunnssalen på Kjenn samfunnshus (ved Kjenn skole), som 
er aksjonens hovedbase i år. I tillegg har vi en liten betjent base på Kurland, men her har 
områdelederne rekruttert alle bøssebærerne på egenhånd, så de er selvhjulpne. 
 
Aksjonsstart og varighet 
Områdeledere/kontaktpersoner møter opp på Kjenn samfunnshus kl. 14.00. 
Bøssebærerne kommer for å hente bøsser fra kl.15.30. Aksjonen starter kl.16.00. 
Den enkelte områdeansvarlige er ferdig når siste bøssebærer er inne mellom  
Kl. 18.30 og 19.00.  
Ingen skal begynne innsamling før kl. 16.00 – dette er det viktig å informere 
bøssebærerne om! 
 
Husk også å gi bøssebærerne beskjed om at de må levere inn bøssene senest kl. 
18.30! Dersom de ikke rekker hele ruten sin på den avsatte tiden, skal de likevel returnere 
innen denne tiden. 
 
Inndeling i områder og roder (innsamlingsruter) 
Kommunen er inndelt i 13 områder med varierende antall roder (innsamlingsruter). 
Antall roder totalt er i år 220. En rode skal ta 1-1,5 time. Hver bøssebærer får tildelt hver sin 
rode, altså hvert sitt eget område/gater å gå i. Bøssebærerne velger rode når de henter 
bøssen på aksjonsdagen, og få utdelt kart over den valgte roden sammen med bøssen. Vi 
håper å få dekket alle 220 rodene, men er avhengige av at nok bøssebærere har meldt seg 
på. Det er fortsatt stort behov, så rekrutter gjerne i deres egne kretser! De melder seg på i 
www.blimed.no.  
 
Rutinene på aksjonsdagen 
Organisasjonene/frivillige som deltar som områdeansvarlige får tildelt hvert sitt bord i 
samfunnssalen, merket med organisasjonens navn og navn på tildelt område. Nødvendig 
materiell finner dere klargjort der. De fleste har 2 områdeansvarlige ved hvert bord, mens 
noen av dere stiller med noen flere.  
 
Områdeansvarlig sender ut bøssebærere, med kart og bøsser, etter hvert som de kommer. 
Husk å gi beskjed om at de må returnere innen 18.30! Bøssene står i esker ved bordet 
og er påklistret nummerert bøssedekor. 
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Ut- og innleveringsskjema for bøssene skal fylles ut med: 

A. bøssebærerens navn.  
B. Bøssenr : Lurt å fylle ut kolonne med bøssenummer FØR dørene åpnes. 
C. Kolonne ”rode/kart” er viktig. Her føres nummeret på roden vedkommende skal gå. 

Dersom bøssebærer har mobiltelefon skal dette føres opp. 
 
Bøssebærere tildeles identitetskort med samme nr som bøsse. 
Id-kort ligger i samme konvolutt som skjemaene.  
 
Bøssebærere skal legitimere seg, kvittere for mottak av bøsse og skrive navn på Id-kort. 
Kortet festes synlig på ytterplagg. 
 
Bøssebærere får også utlevert: 

- telefonnr. til basen i tilfelle noe skulle skje underveis 
- Blokk med Post-It-lapper ned Vipps nummer som henges på dører der det ikke er 

svar 
 
Hver rode dekkes av 1 bøssebærer med 1 bøsse (unntak dersom barn går sammen med 
voksen). Unntaksvis kan to personer sendes ut på én rode. Transport av bøssebærere ut i 
områdene som ligger langt fra Kjenn samfunnshus har alltid fungert ved at mange 
bøssebærere møter med egne biler. 
 
Minn bøssebærerne på muligheten for å betale med Vipps, og be dem oppfordre folk til å 
vippse før kl. 18, da alle Vipps-beløp betalt inn mellom 16.00-18.00 vil komme som 
bøssebeløp på vår kommune på statistikken (Vipps før/etter dette vil kun komme på den 
nasjonale statistikken). I år er det også en QR-kode på bøsseetiketten som kan skannes 
med Vipps-appen sånn at det går an å gi via mobil mens bøssebæreren er på døra.  
 
Bøssebærere under 18 år må gå sammen med en voksen. 
 
Bøssebærere må returnere til sin base umiddelbart etter jobben er avsluttet. Bøssen 
leveres der den ble utlevert. Kontaktperson kvitterer for mottatt bøsse. 
Kvitteringslistene leveres kommunekomiteens representanter når siste bøsse er kommet 
inn. Bøssebærere skal oppfordres til å fylle ut en enkel evaluering av roden ”sin” som 
leveres ut når de leverer bøsse. 
Første innlevering anslås ca. 17.30 og siste innlevering i god tid før kl.19.00. 
 
Servering 
Det blir en enkel servering til bøssebærerne på basen etter hvert som de returnerer. 
Områdeansvarlige får noe å spise når alle bøssene er utlevert ca. kl 17.  
 
For spørsmål frem mot og på aksjonsdagen: 
Ta kontakt med Kultur ved Ingrid Smedstad tlf. 476 28 245,  
ingsme@lorenskog.kommune.no  
 
LYKKE TIL! 
Hilsen aksjonskomiteen i Lørenskog  
v/Ingrid Smedstad, område-/bøssebæreransvarlig 
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