
 
 

Toalett och hushållspapper för hemleverans* 

Nu är det vår och återigen så innebär det att Påarps traditionella försäljning av 

toalett och hushållspapper drar igång. Är lagren slut så är det bara att fylla på.  

Stöd Påarp Scoutkår och våra medlemmar genom att köpa något av 

nedanstående produkter:  

 Lambi Hushållspapper (20 rullar) 
4 st. per förpackning, 5 st. förp. per bal 
Rullängd 12,3 meter (halva ark), 3‐lagers 
Svensktillverkat av nyfiber 

Miljömärkt med Svanen  
Jämförelsepris: 0,71 kr/m eller 61,62 kr/kg 

 
 

Lambi Toalettpapper (40 rullar) 
8 st. per förpackning, 5 st. förp. per bal 
Rullängd 20 meter, 3‐lagers 
Svensktillverkat av nyfiber 

Miljömärkt med Svanen  
Jämförelsepris: 0,24 kr/m eller 45,67 kr/kg 

 

 Serla Hushållspapper Maximeter (12 rullar) 
2 st. per förpackning, 6 st. förp. per bal 
Rullängd 28 meter (halva ark), 2‐lagers 
Svensktillverkat av returfiber 

Miljömärkt med Svanen  
Jämförelsepris: 0,52 kr/m eller 56,52 kr/kg 
 
 

 Serla Toalettpapper Maximeter (24 rullar) 
4 st. per förpackning, 6 st. förp. per bal.  
Rullängd 43 meter, 2‐lagers 
Svensktillverkat av returfiber 

Miljömärkt med Svanen  
Jämförelsepris: 0,18 kr/m eller 45,24 kr/kg 
 

Villkor och beställning finns på baksidan. 
 
*) Gäller i första hand Påarp (Postnummer 253 51, 253 52, 253 53). Kontakta oss om ni bor utanför 
dessa så kan vi säkert lösa detta ändå. 
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Beställning: 

Detta kan göra genom Påarp Scoutkårs hemsida https://paarpscoutkar.scout.se 

Under menyn väljer ni ”Försäljning" och sedan ”Pappersförsäljning”. 

 

Sista beställningsdag är den 13:e mars 2022 

Efter gjord beställning kommer vi skicka en bekräftelse till den e-postadress 

som ni angett. Kontrollera gärna så att allt stämmer. 

Därefter kommer en faktura på till er e-post som skall betalas senast den 23:e 

mars. Viktigt att kolla skräpposten och att ni får en bekräftelse på er 

beställningen samt er faktura. 

Viktigt att betalning sker i tid annars kan vi inte leverera pappren till er på 

utsatt datum. 

Vi kommer att leverera det papper som ni har beställt lördagen den 26:e mars 

på förmiddagen efter 10:00. 

Vet ni om att ni inte är hemma denna dag så går det bra att hämta pappret 

själv på scoutlokalen efter den 25:e mars.  

Har ni problem att hämta på scoutlokalen så kontakta oss så kan vi komma 

överens om en tidpunkt för leverans. 

Det går givetvis bra att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar 

också eller om ni inte får en bekräftelse. 

 

Mail: papper@paarpscoutkar.se  

Mobil: 0730-787806 (Peter Johansson) 

 

För information så för varje såld bal så går en del av vinsten 

direkt till den scout som säljer balen i form av en egen lägerpeng. Ange gärna 

scoutens namn/avdelning vid beställning i övrigt. 

Tack än en gång för att ni väljer att stödja Påarp Scoutkår och deras 

medlemmar. 

                               / Påarp Scoutkår 
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