RÖDTOPPEN

Halmia dukar för rödvita fotbollsfester
Det blåser medvind för IS Halmia. Herrlaget har vunnit två hemmamatcher i följd. Den senaste triumfen kom mot Lunds BK
efter ett nickmål på övertid. Damlaget är också nykomling i sin division 1-serie, har spelat helt strålande och har i skrivande
stund vunnit samtliga fyra matcher med ﬁnﬁna målskillnaden 15-2. Snacka om kalasstart! Och nu på lördag är det dukat
för rödvit fotbollsfest på Örjans vall när Halmia svarar för ett dubbelarrangemang med hemmamatch
för både herrarna och damerna, 2 x Söderettan!
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Loppis av internationell klass…
IS Halmias loppmarknad
något av en folkrörelse,
är väldigt populär. Nu har
säger Bo. Folk är beredda
den folkkära loppisen
att resa långt för att komäven nått internationell
ma hit och fynda. Kunderdignitet i form av återkomna är både äldre och yngmande kunder från vårt
re. På senare tid har det
rödvita grannland Dankommit återkommande
mark. Halmias Loppis tillkunder från Danmark och
talar dem som vill handla
det tycker vi förstås är robilligt och begagnat, antikt Loppisgeneral. Bo Karlstrand på Halmias ligt. Av alla prylar vi säljer
eller kanske uppleva re- Loppis förevisar en klenod i form av en är det just nu kökssoﬀor,
keramikskål
tro-känslan i gamla prylar.
”pinnastolar”, trasmattor,
– Hit är alla välkomna, både bidragsgigungstolar men också prydnadssaker
vare och kunder, förklarar ”loppisgenerasom står högst i kurs. Vi har särskilda avlen” Bo Karlstrand. Vi säljer bara skänkta
delningar för porslin och husgeråd resprylar. Sakerna är hela och rena, av variepektive hemelektronik, kläder, möbler
rande standard och tillverkningsår, men
och böcker.
här är ordning och reda och många kuriLoppisen har en stigande omsättning
osa prylar.
och intäkterna betyder mycket för IS HalVid öppningsdags ringlar sig kön långt
mias breda verksamhet. Loppisgänget
utanför entrén på Skyttevägen 41. Ett
åtar sig även att komma och hämta prytv-inslag i dansk television har ökat
lar som skänks av företag och privatperkundtillströmningen och fått även våra
soner.
nordiska grannar att hitta till Halmias
– Vi är tacksamma för alla bidrag, stort
Loppis
som smått, understryker Bo Karlstrand.
– Att handla på loppmarknad har blivit
Åt bidragsgivare, till exempel vid dödsbo,

Stol till fyndpris

Chiﬀonjé

Idrottssällskapet Halmia riktar ett stort tack till alla som
skänker prylar till loppmarknaden. Överskottet tillfaller föreningen och ungdomsverksamheten.

3 FOKUS

Halmias Loppis, Skyttevägen 41,
håller öppet onsdagar kl 14-18 och lördagar kl 10-14.
Varor mottages på ovan nämnda tider, tfn 035-127596.
Avhämtning enligt överenskommelse, tfn 0738-127599.

har vi som kutym att också försöka hjälpa till med att frakta prylar som ska till
kommunens återvinningscentraler.
Halmias Loppis har funnits på Skyttevägen sedan 2010. Två år tidigare omvandlades verksamheten till bolagsform,
ISH AB, för att inte behöva riskera föreningens ekonomi, om loppmarknaden
skulle hamna i ﬁnansiella svårigheter.
Loppisen drivs av ideella krafter, medlemmar samt Fas 3-arbetare, som drar in
välbehövliga intäkter till föreningen och
ungdomsverksamheten.
Slit och släp. Leif och PJ, två av medarbetarna som
drar ett tungt lass på Halmias Loppis

Bordsfotboll, FIFA World Cup

Skinnfåtölj

Hjälm anno dazumal

Tunika

Plats för annons bredd 121 x höjd 42 mm

Din lokala leverantör
av diesel, bensin,
eldningsolja, smörjmedel och kem.
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