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Scouternas loppis 2019 
Nu är det snart dags för årets höjdpunkt nämligen Månstorps scoutkår årliga loppis. Som 
vanligt vill vi ha hjälp av alla er i bygden. Vi tar tacksamt emot både det ni tror vi kan sälja och 
mera handgriplig hjälp under loppishelgen. 

I år är det dags för insamling den 1 juni och loppis den 2 juni.  
Vi vet att ni har många hela, rena och bra prylar som ni inte längre behöver. Sätt ut dem på 
gatan innan kl. 09.30 den 1 juni så hämtar vi dem.  Alla våra fordon är märkta med 
scoutliljan. Har ni inte möjlighet att sätta ut sakerna så sätt en lapp på er brevlåda. 

Exempel på saker vi gärna tar emot: 

✓ Glas och porslin 
✓ Kläder 
✓ Husgeråd 
✓ Lampor 

✓ Sport och leksaker 
✓ Skor 
✓ Böcker 
✓ Tyger 

✓ Tavlor 
✓ Möbler 
✓ Krukor 
✓ Väskor 

 
Glöm ej vår insamling av tidningspapper, petflaskor samt svenska aluminiumburkar. 
Gör miljön och oss en tjänst och kör nedanstående till återvinningen: 

✓ Däck 
✓ Tv-apparater 
✓ Datorskärmar 

✓ Vitvaror (kyl, frys och spis) 
✓ Stoppade möbler 
✓ Smutsiga eller trasiga artiklar 

 

Loppisen startar den 2 juni kl. 10 och pågår till 14. 
Försäljning av korv, kaffe, kakor och lotterier mm. Auktion kl. 12.30. Vi tar gärna Swish! 
Tänk på att det är många som kommer strax innan 10 och våra parkeringar ligger en bit bort så 
kom i god tid. Uthämtning av möbler kan ske även på måndagen den 3:e juni mellan 15 och 19. 

Har ni har några frågor eller vill hjälpa till vid insamling eller försäljningen så kontakta oss på: 

0793-408347 eller 0704-150814 (ring eller skicka gärna sms så ringer vi upp) 
040-443333 (endast loppishelgen) 
eller skicka mail till: loppis@manstorp.net 
 

Ett stort tack till alla er som stöttar vår barn- och ungdomsverksamhet! 
 

Vänliga hälsningar  
Månstorps scoutkår 


