
SNARØYA KVINNE- OG
FAMILIELAG

BRUKT
TØY
SALGET

Lørdag  11-15
Søndag   12-16  
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BRUKTTØYSALGET
To ganger i året arrangerer vi
brukktøysalg på Hundsund
ungdomsskole, til inntekt for både
Flåklypa barnehage og Hundsund
skolerestaurant.

Brukttøysalget har blitt et svært
populært og velkjent arrangement
utover Snarøya og Fornebu. Det er
ikke et typisk loppemarked, men et
salg med fokus på gjenbruk hvor du
kan kjøpe klær, sko og utstyr til både
store og små i god kvalitet. 

Vi har til og med en egen luksus-
avdeling hvor du kan levere inn mer
eksklusivt tøy, sko og vesker. 

Rommet har egen vakt som passer på
at ingen tar med seg tøy ut av
rommet. Vi har også eget personell
som passer godt på klærne dine, samt
gir gode råd og tips til kundene. Klær
som kjøpes her betales inne på
luksusavdelingen.

NB! Søndag er det 50% på
luksusavdelingen.
Vil du ikke at tøyet ditt selges til halv
pris søndag må du hente plaggene
det gjelder lørdag 15 - 16.

LUKSUSAVDELING



HVA GÅR PENGENE TIL?
Snarøya kvinne og familielag drives på
veldedig formål, og er en null profitt 
 organisasjon.

Vi eier to foretak, Flåklypa Barnehage og
Hundsund skolerestaurant. 

Vår visjon er å skape trygge og gode rammer for
unge som skal vokse opp i vårt nærmiljø, og
derfor nettopp barnehage og skolerestaurant
vært viktige fokusområder. 

Vi ønsker å gjøre dette med fokus på barna, vi
vet at ernæring spiller en viktig rolle for barns
evne til å lære, mestre og utvikle seg, og gir
kunnskap til et sunt og godt kosthold som varer
livet ut. 

I Flåklypa barnehage, spiser alle barna sunne og
gode måltider, med varmmat til lunsj levert av
Hundsund skolerestaurant. 

På Hundsund Skolerestaurant jobber vi for et
variert og sunt kosthold, og sørger for at måltid
blir en god og positiv opplevelse, med sosialt
samhold i tillegg til sunn og variert mat.  I tillegg
tilbyr vi middagsservering for lokalmiljøet.

Vi bidrar også til andre prosjekter ved
forespørsel. Ta gjerne kontakt med oss om du
har et prosjekt som gagner nærmiljøet, vi tildeler
midler og gir stipend ved interessante
prosjekter.



INNLEVERING AV TØY
Tidspunkt for innlevering av tøy er fredag
fra klokken 18 - 20.
Det blir ikke mulig  å levere tøy utenom dette
tidspunktet. 

Alle som skal levere tøy må registrere seg
ved ankomst slik at vi får kontrollert at tøyet
er merket med korrekt selgernummer. 

Vi tar imot pent brukt tøy. Vi forbeholder oss
retten til å fjerne klær med flekker eller
huller.

Ønsker du ikke at ditt tøy skal selges på
søndag kan du  hente klærne dine på lørdag
ettermiddag før posesalget:  

- Lørdag klokken 15 - 16.

Tøy som er levert til Luksusavdelingen vil
ikke  inngå i posesalget, men selges til 50%
på søndagen. 

Tøy på Luksusavdelingen kan hentes 
lørdag klokken  15 - 16  eller søndag mellom
klokken 15-16.

HENTING AV TØY



MERKING AV TØY
Vi anbefaler at du  inkluderer en kort
beskrivelse av plagget etter
selgernummeret. Dette vil hindre
muligheten for at lapper flyttes over på
feil tøy. Vi har også hatt tilfeller der
kjøpere ombestemmer seg i kassen etter
at lappene er tatt av tøyet, og med en
beskrivelse på merkelappen vil det da
være mulig for oss å sette lappene
tilbake på rett tøy.

VI ØNSKER AT MERKELAPPENE
SER SLIK UT:

1. Merk tøy/utstyr med en
maskeringstape som er ca 2 x 4 cm. 

2. NB! Minimumskrav: Skriv nummer på
venstre side på lappen med sirkel rundt
og pris til høyre. 

3. Sett lappen godt fast på
tøyet/utstyret, på et synlig sted. Sørg for
at lappen ikke enkelt faller av.

4. Skriv gjerne på lappen hva det er samt
strl. Dette gjør det enklere å oppdage
tyveri, f eks. ved at noen bytter lapp.

HUSK AT
MINSTEPRIS PÅ
TØYET ER
KRONER 50,-



POSESALG SØNDAG
Vårt mål er at vi kan drive
brukttøysalget med høyere omsetning
og økt lønnsomhet for å bidra enda mer
til lokalmiljøet.

Vi mottar enorme mengder pent brukt og nytt
tøy, og det er nettopp det som gjør vårt salg
unikt. 

Dette krever også  mye jobb og
administrasjon, og med økt konkurranse fra
app’er og facebooksider må se hvordan vi
kan gjøre dette mer effektivt og smart. 

Vi ønsker derfor å fortsette med posesalget,
for å tiltrekke oss flere besøkende på
søndagen, og ikke minst at alt det pene tøyet
faktisk blir gjenbrukt.

Vi ønsker fortsatt at du leverer pent brukt og
nytt tøy av høy kvalitet, og har forståelse for
at du derfor ikke ønsker at ditt tøy skal være
igjen til posesalget. 

Vi legger derfor til rette for at du kan hente
tøyet ditt:

- Lørdag klokken 15 - 16.



SØNDAG POSESALG 
KONSEPTET PÅ SØNDAG FUNGERER
PÅ FØLGENDE MÅTE:
100% av omsetningen går direkte til
Snarøya Kvinne og Familielag.

Du plukker selv ut tøyet du ønsker å
kjøpe. Det er ikke ferdig pakkede poser.

  5 plagg for kroner 350,-
10 plagg for kroner 450,-

På søndag kan du også velge å kjøpe tøy
til prisen som er merket på plaggene.
Hvis du ikke  ønsker å kjøpe fem eller ti
plagg / sko / ting.

Luksusavdelingen får inn store mengder
med klær, på søndagen etter salget er
det fremdeles mye flott tøy igjen. Vi
selger derfor klær og sko på luksus-
avdelingen til 50% på søndagen. Ønsker
du ikke at klærne dine selges til halv pris
søndag må du hente de på lørdag
klokken 15 - 16. 

 Salg på luksusavdelingen tilfaller hver
enkelt selger både lørdag og søndag.

SØNDAG 50% PÅ
LUKSUSAVDELINGEN



ER DU INTERESSERT I 
Å JOBBE PÅ SALGET?

TA KONTAKT:

 
Sosial og hyggelig helg hvor du
også blir kjent med andre
engasjerte mennesker i nærmiljøet.

De som jobber frivillig under salget
får igjen 70% av salgsprisen. De
som ikke jobber får igjen 60% av
det de selger.

Vi trenger hjelp til opprigg fredag
fra klokken 15, og under salget
lørdag og søndag.

frivilligskf@gmail.com


