
Hjälpa till vid Stångby Loppis & LoppisLämnardagar 

Varje år i början av maj arrangerar Torns scoutkår Stångby loppis vid Torngården 
i Stångby. 
Pengarna som samlas in går framförallt till att hålla nere avgifterna till läger och 
hajker samt att hålla en låg medlemsavgift. Familjens ekonomi ska inte vara en 
begränsande faktor för att ditt barn ska kunna delta. 

För att samla in prylar har vi 3—4 gemensamma LoppisLämnardagar per år, där 
varje avdelning ansvarar för vars en helg. 

Din uppgift där är att ta emot prylarna som givarna kommer med, sortera dem i 
bananlådor per försäljningsavdelning (husgeråd, leksaker, lampor, kläder osv). 
Under dagen kör vi också med bil & släp hem till de som anmält att de har stora 
mängder och/eller stora saker som de vill skänka. 
Vi behöver också leverera de insamlade och sorterade prylarna till vårt loppis-
förråd en eller flera gånger under dagen. 

Vi står framför Torngården i Stångby och håller öppet för inlämning kl 1000—
1400 och sedan tar det kanske ytterligare en timma för att avsluta och förflytta 
allt till förrådet.  

 

När det sedan kommer till själva Loppishelgen – normalt första helgen i maj – 
behövs er hjälp igen – från alla scoutfamiljer.  
Det krävs mångas händer för att tömma förrådet, frakta upp allt till Torngården, 
där vi genomför loppmarknaden, sortera ut alla prylar till rätt avdelning, SÄLJA, 
SÄLJA och SÄLJA. 
Innan vi kan summera helgen, så behövs också många händer för att städa och 
avveckla området o grejerna som vi använt. 

Det är konkret hjälp vi behöver för att kunna få ihop 100 000 – 120 000 kr netto, 
och som sedan används för att driva vår scoutverksamhet med veckoaktiviteter, 
läger o hajker och lokal. Alla våra ledare och funktionärer bidrag under året med 
massor av ideella timmar, utan någon betalning men deras ’belöning’ är att se hur 
barn & unga får givande upplevelser och växer som personer. 

 

Tack för din insats – den behövs och hjälper oss mycket 
 

Torns scoutkår 
styrelsen 

 




