
 

Anmälan till loppis vid dansbanan 

Du ska markera med ditt stugnummer på den översta listan vilket bord du vill ha såvida du inte tar 

med dig ett eget bord, och på den andra listan ska du ange namn, stugnummer samt vilket bord du 

har tecknat dig för. Man får teckna sig för ett bord per kolonist. Om det finns lediga bord två dagar 

före loppisen så går det bra att teckna sig för ett till. 

Tänk på att anmälan är bindande, och att vi har ett begränsat antal bord. Har du anmält dig till 
loppisen och inte kan komma var då snäll att avboka din plats så att någon annan kan få den platsen. 
Avboka senast 2 dagar innan loppisen. Listorna tas ner dagen före varje loppis. 
  
Om du lånar föreningens vagnar till loppisen så måste du ställa tillbaka dem så fort du har lastat av. 
Man får inte uppehålla dem under loppisen, för det är många fler kolonister som behöver dem. 
  
Allt som du tar med dig till loppisen, och som du inte sålt ska du ta med dig därifrån igen. Avfall 
(liknande papperskartonger, tidningar m m) slängs i miljöhuset, övrigt får du lämna på 
avfallsstationerna i Malmö. 
 

 

Anmälan till stugloppis 

Vid anmälan skriver du ditt namn, stugnummer, telenummer samt vilken inriktning du har på 
försäljningen. T ex barnkläder, växter, prylar o s v. Vid anmälan om deltagande ska du betala in 40 kr 
på angivet kontonummer och anmälan är bindande. Vid anmälan finns också ett datum när och var 
du kan hämta kartor mm inför loppisen. Karta och stuginformation ska sedan sättas upp på din 
grind/staket under loppisdagen. Det står dig fritt att annonsera och sätta upp fler skyltar som anger 
att det är loppis hos dig den dagen. I år är sista anmälningsdag till stugloppisen den 19 juni. OBS! Vid 
mindre än 10 deltagande stugor så ställs arrangemanget in och inbetald avgift återbetalas. 
 


