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Så här går trädgårdsloppisen till:

Före: Rensa vinden, förrådet, källaren, skåp, garderober, lådor 
mm. Sprid information om trädgårdsloppisen till grannar, vänner, 
samt boende i bygden med omnejd. Dela eventet och bjud in 
vänner. Skriv ut och sprid affischen/flygbladet!

Dagen innan: Prismärk dina varor. Skriv ut Loppis-skyltarna i A4-
format och sätt upp i trädgården, på staketet eller något annat 
kreativt sätt. Skriv ut Swish-lappen och ange ditt nummer. Skriv ut 
Corona-reglerna. Planera vem som ska vakta ditt bord när du själv 
är på shoppingrunda.

Samma dag: Ställ ut ett bord på din uppfart eller i trädgården, du 
bestämmer själv. Sätt upp Loppis-lappen, Swish-lappen och 
Corona-reglerna. Ta en bild på din försäljning och lägg upp i 
Facebook-eventet tillsammans med din adress för att visa ditt 
utbud för kunderna. Lycka till!



Material till loppisen

• Affisch/flygblad att skriva ut och sätta upp eller dela ut (sida 5)

• Deltagarskylt med LOPPIS att hänga upp i trädgården (sida 6)

• Deltagarskylt med pil höger (sida 7)

• Deltagarskylt med pil vänster (sida 8)

• Betala gärna med swish – skriv ditt mobilnummer på raden (sida 
9)

• Information om att begränsa Coronaviruset (sida 10)

Trädgårdsloppisen gör vi tillsammans och därför är det viktigt att du 
delar och bjuder in till eventet i sociala medier, marknadsför att du 
ställer ut samt handlar av andra!
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KARTA & ADRESSER TILL ALLA 

LOPPISAR FINNS PÅ KRISTDALA.SE 

PÅ LOPPISDAGEN KAN DU HÄMTA EN KARTA MED ADRESSER UTANFÖR KYRKAN

DÄR DET ÄVEN FINNS KAFFESERVERING UNDER DAGEN. VÄLKOMMEN!









BETALA GÄRNA 

MED SWISH:

__________________ 



TILLSAMMANS KAN VI BROMSA SMITTAN

- Stanna hemma om du är lite förkyld eller sjuk.

- Håll 2 meters avstånd, minst en armslängd.

- Endast en handlande kund åt gången. 

- Avvakta tills det är din tur. 

- Använd gärna handsprit eller handskar. 

- Om du är över 70 år eller äldre är det viktigt att du undviker 

platser där många samlas och begränsar fysisk kontakt.


