
  

Informationsblad till HSB:s Brf Bagaregården och Brf Bagaregården 25:2 

 

 
Kickstarta våren med en loppis! 

Efter 2012 års succéloppis gör vi årets loppis ännu större och kör tillsammans med Bagaregården 25:2! Ett mycket bra 

första samarbete, där vi även har gemensam container för medlemmarnas grovsopor under hela helgen. Båda 

föreningarna kommer att förlägga sin vårstäddag till lördagen (4 maj), och dagen efter håller vi Bagaregårdens loppis 

tillsammans. Ett mycket bra tillfälle för medlemmarna att städa och röja ur sina förråd, med andra ord. 

Förra året blev en succé, fantastiskt väder och många besökare. Givetvis hoppas vi på ännu fler besökare i år, och minst 

lika bra väder! Loppisen är ett utmärkt tillfälle att visa upp och marknadsföra våra föreningar, helt enkelt visa 

allmänheten vilken fantastisk liten del av Göteborg det är här vid foten av Strömmensberg. 

 
Marknadsföringen i full gång 

Båda föreningarna har vid gemensamma möten under mars och april månad 

planerat för marknadsföringen och jobbat fram material. Startskottet för kampanjen 

gick den 6 april, då några av våra medlemmar har besökt GP loppisen vid 

Slottsskogsvallen och delat ut flyers till köande besökare, se bildklipp nästa sida! 

– Vi gjorde samma sak förra året, och det är mycket effektivt, berättar Jon Jonsson 

från HSB: s Brf Bagaregården.  Genom att ”hänga på låset” till GP: s stora loppis, når 

man de mest inbitna ”Loppisrävarna”, vilka sedan inte gärna missar chansen att 

besöka även vår loppis! 

Affischer kommer inom kort att sättas upp på anslagstavlor kring hela vår stadsdel, 

t.ex. vid Redbergsplatsen och inne på Kulturhuset Kåkens anslagstavla. Utdelningen 

av flyers intensifieras ju närmare loppisdagen vi kommer, bl.a. kommer lappar att 

tejpas upp på dörrarna på ett stort antal fastigheter längs med Lilla 

Munkebäcksgatan med omnejd. 

Hjälp till du också! Båda föreningarna kommer att tillhandahålla extra flyers till de 

medlemmar som vill hjälpa till att sprida budskapet, kanske på arbetsplatsen eller i 

föreningen. För Bagaregården 25:2 gäller att lappar hämtas i respektive trapphus, 

och för HSB: s Brf Bagaregården kan man hämta vid anslagstavlan utanför 

expeditionen. 

 

 

Boka bord och 

sälj du också! 

Det är både roligt och lönsamt 

att sälja av prylar man inte 

längre har användning för. 

Eftersom återvinning och 

återanvändning är en miljöriktig 

trend, finns det många 

intresserade som gärna 

kommer för att fynda. Kanske är 

det just din pryl som säljs först? 

Vi som jobbar med loppisen 

behöver veta hur många som 

tänker vara med och sälja, 

därför ber vi alla medlemmar 

att de skall ”boka bord”. På så 

vis kan vi planera dels hur 

många extra bord vi behöver 

låna från annat håll, men också 

omfattningen av t.ex. kaféet.  

Så spring nu genast ner och 

skriv upp dig för ett bord! Lapp 

för bokning sitter i 

trappuppgången (25:2) eller 

utanför expeditionen (HSB)! 

Och du, det är helt gratis att 

vara med och sälja! 

 

Loppisextra!! Nu börjar uppladdningen! 

Prismärkt säljer bättre! 

Ett bra tips till er som tänker sälja, är att prismärka era saker. Gör gärna detta 

veckorna innan, medans ni plockar ihop lådor med varor att sälja. Prislappar och 

påsar kommer även att finnas tillgängliga att få under loppisdagen. Glöm inte att fixa 

en liten växelkassa, vår ICA affär brukar kunna fixa både detta och bananlådor för 

packning av era saker. Dock inte bra om alla kommer samma dag för att växla, börja 

redan nu och bygg upp en liten växelkassa! 

Extra loppisnummer april 2013 



Alexander och Nathalie har koll på Kaféet! 

Ingen Loppis utan kafé! Alexander och Nathalie som bor i HSB: s Brf Bagaregården har hand om för planeringen av årets 

kafé. – Vi kommer servera både hembakt fika med kaffe eller te och saft till barnen, hälsar Alexander. Nytt för i år är att vi 

även kommer att erbjuda våfflor! Givetvis på klassiskt vis med sylt och grädde till. Kaféet kommer även sköta 

försäljningen av biljetter till hoppborgen, ett mycket uppskattat inslag som lockar barnfamiljerna till loppisen. Årets 

hoppborg blir lite större än sist, och kommer att placeras på gräsmattan bredvid kaféborden. 

– Vi ska även ha ett eget loppisbord i år, fortsätter Alexander. Förra året fyndade 

själva istället, vi köpte faktiskt vår lägenhet på loppisen!  

 

Container 

I år har våra båda föreningar gemensam container för 

grovsopor. Containern kommer att stå uppställd på 

Sävenäsgatan mellan hus 1 och 3 hela helgen 4-5 maj. I den 

får våra medlemmar slänga möbler, cyklar, byggavfall, kläder, 

lump, skrot och liknande. OBS! Inga miljöfarliga sopor, 

elektronikskrot eller vätskor!  Nytt för i år är att vi även 

kommer att ta emot elektronikskrot. En extra släpvagn 

kommer att stå uppställd bredvid containern för detta 

ändamål, perfekt för er som vill bli av med gamla datorer eller 

TV-apparater! 

 

Kom ihåg! 

 Allt går att sälja! 

 

 Osålda varor kan ni slänga i 

containern på kvällen, eller spara till 

nästa års loppis! 

 

 Prismärkt säljer bättre! 

 

 Glöm inte växelkassa 

 

Mer info?? 

Ring våra föreningars respektive loppisgeneraler: 

HSB, Jon Jonsson: 0707-69 59 80 

25:2, Alf Nordström: 0708-92 84 82 

Du kan också gå in på www.bagaregarden.org och läsa 

om förra årets loppis samt titta på mängder med 

bilder! 

 

 

Loppisrävar i GP 2013-04-07 

Klipp ur GP idag, här står köande Loppisrävar och väntar på 

att bli insläppta till Loppisen i Friidrottens hus. Vad de står 

och läser för något? Inbjudan till Bagaregårdens loppis, 

såklart! 
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Loppisextra!! Nu börjar uppladdningen! 

Boka bord 

nu! 

http://www.bagaregarden.org/

