SKÅLLERUDS HEMBYGDSFÖRENING
Museivägen 3 - 464 72 Håverud - Tel. 0530-30624

Loppis- och antikrunda runt Höljen
Håverud – Upperud –Åsensbruk
Lördag 01 juni 2019 kl. 10.00 – 17.00
Skålleruds Hembygdsförening planerar en loppis- och antikrunda runt sjön Höljen den 1 juni 2019.
Hur går det till?
Alla kan vara med, även du som bor utanför Skålleruds området.
Bor du inom kartans område (från Skålleruds kyrka i söder till Håverud i norr) kan du ha en egen
loppis i din trädgård eller vid garaget.
Det går också bra att hyra in sig på 6 olika platser runt sjön Höljen (se lista nedan).
I anmälningsavgiften ingår ett bord men du kan ta extra bord med dig.
Vi sammanställer alla adresser, gör reklam via annons i Melleruds Nyheter, affischer, och i sociala
medier. Vi gör en karta över området där de anmälda adresserna finns. Kartan kommer att kunna
hämtas på Coop i Åsensbruk, på Kanalmuseet i Håverud och på Dalslands Konstmuseum i
Upperud. Kartorna kommer även att finnas på Facebook. Vi sätter upp en skylt vid varje loppisadress. Du försäkrar att du håller öppet mellan kl.10.00 och 17.00.
Du anmäler dig genom att swisha 50: - (egen tomt) eller 100: - (hyra av ett bord) till 123 388 14 55
Du kan även sätta in anmälningsavgiften på vårt bankgiro 5259-8281.
Ange ditt namn och din adress i meddelandet samt var du vill ställa ut. Du kan även skicka
kupongen här nedan till Kanalmuseet, Museivägen 2 464 72 Håverud.
OBS! anmälan är bindande och vi återbetalar inte anmälningsavgiften.
Sista anmälningsdatum: 25 maj 2019
Har du frågor? Ring 0530-30624 eller 070-6402106
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANMÄLAN LOPPIS-OCH ANTIKRUNDA RUNT HÖLJEN 01 JUNI 2019

Jag ställer ut på min egen tomt (50:-)
 Jag hyr en plats på Föreningshuset i Åsensbruk (100:-)
 Jag hyr en plats framför Kanalmuseet (100:-)
 Jag hyr en plats vid Dalsland Center (100:-)
 Jag hyr en plats vid Spångens Båtklubb (100:-)
 Jag hyr en plats vid Dalslands Konstmuseum (100:-)
NAMN …………………………………………… TEL. ………………………………………………
ADRESS ………………………………………………………………………………………………..

