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Information loppis och minimarknad söndag 
29 april 2018 på Vita Grindarna-Djurö 
Havsbad kl 12-16 
 
Boka din plats (begränsat antal) via info@vitagrindarna.se 
uppge telefon nr så får ni bekräftelse. Betala in avgiften på 
100 kr till Djurö Byalags pg 612344-2 eller via Swish 
123 420 3022. Ange tydligt ditt namn och ”Valborg” på 
betalningen.  

Sälja eller inte sälja? 
Du kan sälja begagnat, vintage, loppisprylar, hantverk, design, konst, nya prylar, 
förpackade matprodukter tex. sylt, marmelad, saft etc. Du får däremot INTE sälja mat 
och dryck för direktförtäring. Du får inte heller sälja vapen, t ex knivar, svärd, luftgevär 
etc och inte heller levande djur. Du får INTE sälja något som är olagligt, eller som kan 
väcka anstöt.  
Annat bra att veta: 
- Platsen kostar 100 kr och är en yta för en bil, en yta till ett medhavt bord eller 
motsvarande. 
- Platsen är Vita Grindarna- Djurö Havsbad Sollenkrokavägen 33 Djurhamn och du 
anvisas plats vid ankomst. 
- Öppettider för besökare är kl. 12-16. 
- Insläpp för säljare mellan kl. 10.30-11.30 på loppisdagen. Anländ inte senare för att 
undvika oordning. 
- Det är INTE tillåtet att spika i träden eller på annat sätt göra åverkan på växtlighet eller 
platsen i övrigt. 
- Efter kl. 16, när det är slut, packar alla ihop, städar sin plats, tar med sig osålda prylar 
och skräp hem.  
 
OBS! Det är inte tillåtet att lämna kvar några prylar eller sopor på området! 
 
- Senast kl. 17.30 bör alla ha packat ihop och lämnat sin plats ren och fin. 
- Caféet håller öppet från kl. 11-17 och lunch finns i restaurangen kl. 12-16. 
- Toaletter finns på området 
- Vi kör oavsett väder 
- Vid ev frågor, ring Carin Mogerud 0729 755 400 
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