
 

 

Information om Dalendagen 
Söndag den 7:e september mellan 11:00-16:00  

Då arrangeras loppmarknad på gårdarna i Dalen. 
Hela Dalen kommer alltså att att vara en stor loppis. 

  

Även vi på Hasselgården ska delta! 
Alla boende på gården är välkomna att ställa ut ett bord och sälja 

Har du inget bord så kan vi (lokala hyresgästföreningen Hasselgården) låna ut ett så långt 

lagret räcker. Kontakta då Eva, se kontaktuppgifter nedan. 

Vad kan du göra? 

 Boka in söndagen den 7 september. 

 Gör dagen känd genom och sprida facebook-eventet 

“Dalendagen - stor loppmarknad och aktiviteter” till vänner.  

 Gå in och “gilla” facebooksida: https://www.facebook.com/loppisidalen  

 Leta igenom garderober och förråd efter saker du inte längre behöver.  

 Klockan 11.00 den 7 september så ställer du ut ett bord på gården. 

 

 

 

 

 

 

Vi har bokat en hoppborg som kommer att finnas här på Hasselgården. 

Vill du hitta på något skoj? Har du någon ide som kan göra dagen lite extra rolig här 

på Hasselgården?  

Tex lekar, tävlingar, underhållning eller sälja kaffe, kaka eller enklare mat? 

Ansiktsmålning?  

Alla pengar går såklart till var och en för det man gör. 

 

Meddela oss gärna vad du vill bidra med. 

Kontaktuppgifter EvaStåhlberg (samordnare Hasselgården):  

070-555 32 68 eller mail hasselgarden.hgf@gmail.com 

 

Med vänlig hälsning 
Lokala hyresgästföreningen Hasselgården 

Gå in och:  

                     https://www.facebook.com/loppisidalen 

Samt tacka ”Ja” och ”Dela” eventet med era vänner: 

https://www.facebook.com/events/293140894155388/  

Syftet med Dalen dagen är locka hit stockholmarna och få visa upp Dalen från sin bästa 
sida. Folk får anledning att gå mellan våra vackra gårdar och se hur fint och trevligt det är 
här. Vi bygger gemenskap mellan våra gårdar och grannar emellan. Förhoppningsvis får vi 
även massor sålt också! 
 

OBS: Det är förbjudet att ställa ut loppisbord i Dalens allé då vi inte har tillstånd för detta.  
Se “syfte” i stycket ovan. 
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