Kläd- & prylbytardagar för barn
För dig som säljer!

Allt som lämnas in ska märkas med maskeringstejp/frystejp.
- Undvik tejp som legat några år, där klistret beter sig konstigt.
- Vid dyrare plagg sätt tejpen så den inte går att dra bort, vira tex tejpen runt textilsnodden på
dragkedjan på jackor/overaller eller kompletterar med en säkerhetsnål.
- Sätt ihop plagg som hör ihop med tex säkerhetsnålar.
Välj din egen signatur, minst 3 bokstäver
- Undvik X i signaturen. Har du aldrig sålt förut så undvik gärna att börja med A, E, L, M och S - de mest
populära
Välj ditt pris
- Skriv tydliga siffror, undvik ”tak” på ettor som kan förknippas med sju
Skriv storlek
- Det ska vara lätt för dem som sorterar och handlar att se storlek
Märk med ”X” om du VILL HA TILLBAKA kläder/prylar
- Du kan välja att skänka enstaka plagg och då sätta X på endast de du vill ha tillbaka
Alla kläder som ni skänker går till Öppen Hands verksamhet i Alunda, alltså de kläder du INTE märkt
med ”X”.
Begränsad inlämning av barnkläder till 4 STORA IKEA PÅSAR. Utöver dessa får du lämna in skor och
prylar - ja, allt som hör barnen till. Även gravid och mammakläder utöver.
När du ändå sitter och prismärker så sortera i storlek så underlättar du enormt för oss. Vi sorterar i
två storlekar per bord, 50/56, 62/68, 74/80 osv. Fläckiga, illaluktande eller trasiga kläder sorteras
bort. Lämna in kläder och skor efter säsong.
OBS! Vill du ha tillbaka din påse så märk den tydligt. Du behöver INTE lämna in i en blå påse, vi använder dessa som mått eftersom dom är välanvända i många hem. Begränsningen är för att öka kvalitén.
Inlämning samma vecka
Onsdag kl 18-20 • Torsdag kl 17-19
20% av din försäljning går till omkostnader och utvalt ändamål, resten får du.
Utlämning av tillhörigheter och pengar sker lördag kl 17. Lämna mobilnummer
så skickar vi sms om dina saker är i hopplockade innan utsatt tid. Lämna
gärna Swish-nummer eller kontonummer för utbetalning. Möjlighet till
kontant utbetalning också. Vi säljer inget som tappat prislappen, vi lägger
fram det vid hämtning så kolla dessa bord! Resten går till Öppen Hand.
Lycka till! /Kommittén

Kontakt Jenny 070-544 69 14 och Johanna 073-738 19 08

