21. juli 2019

ABA Loppemarked

i Arbejdernes Byggeforening Amager-kvarteret
Lørdag d. 17. august 2019 kl. 11-16

Kære beboere, lejere og ejere
(Ejere, hjælp gerne med at sende videre til lejere/beboere i jeres ejendomme)
Vi er ved at arrangere loppemarked i kvarteret omkring Arbejdernes Byggeforening Amager (ABA). Det
skal gerne være en gentagelse af den store success for 6 år siden hvor vi/beboerne fandt alle lopperne
frem fra lofter og kældre og afholdt et loppemarked. Ved en sådan lejlighed kan vi kombinere gode
formål som oprydning, genbrug, tjene en lille skilling og få hilst på hinanden. Initiativet fik opbakning fra
Generalforsamlingen for Husejerforeningen ABA i april 2019.
Det bliver lørdag d. 17. august 2019 da der burde være mulighed for godt vejr på dette tidspunkt, at man
kan nå at få kigget kælder og skabe igennem en dag i sommerferien - og så ... er der afhentning af
storskrald tirsdag d. 20. august.
Alle beboere i hele ABA-kvarteret (Hyacintvej, Oxford Allé, Fussingsvej, Valmuevej og Amagerbrogade)
kan have en bod med salg af private lopper. Ikke alle har mulighed for at stille boder op foran egen
ejendom, og vi har derfor ansøgt kommunen om at boderne samles fra Trekanten/Anlægget med statuen
og ned af Oxford Allé, men dette præciseres når vi ser hvor stor interessen er. Man medbringer selv
borde ol. til sin bod. Opstilling kan påbegyndes fra kl. 10.30.
Har man lyst til at hjælpe eller bidrage med noget særligt - vil vi meget gerne høre fra jer.

Hvis du vil deltage med en bod ...
Vi vil bede om at du hurtigst muligt tilkendegiver din interesse ved at lave en forhåndstilmelding via
●
●
●

e-mail til Jannie (janniesv@gmail.com) eller Mikael (mzp@person.dk) eller
Facebook-gruppen: Arbejdernes Byggeforening Amager - Gruppe for beboere
Angiv ved tilmelding:
○ Navn, adresse, email-adresse, telefonnummer
○ Anslået pladsbehov (meter bod/fortov)
○ Evt. særligt bidrag til loppemarked, f.eks. hjælp til omdeling af flyers, særligt bod, ..

Med venlig hilsen
Jannie (Amagerbrogade 210B, 2. - Mob 2547 0986) og
Mikael (Oxford Allé 32, 1. - Mob:4014 8205)

