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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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USPASTORP. En rakt 
igenom lyckad Mark-
nads- & Loppisdag i 
Uspastorp.

Arrangörsgruppen 
var helnöjd när de sam-
manfattade söndagens 
begivenhet.

– Rekordbra på alla 
sätt, säger Kurt Jan-
nesson.
Det var idealiskt marknads-
väder. Inte bara alebor utan 
även folk från kranskommu-
nerna hade hörsammat inbju-
dan om söndagens aktivitet på 
Uspastorps konferenscenter.

– Vi hade fullt av folk här 
långt innan det att loppisen 
öppnade. Åkern som vi använ-
de till parkering fylldes snabbt 
av bilar och många var nyfikna 
på de prylar som fanns till för-
säljning, berättar Kurt.

Förra gången som det ar-
rangerades Marknads- & 
Loppisdag i Uspastorp blev 
överskottet 28 592 kronor. 
Den här gången blev total-
summan cirka 32 000 kronor. 
Pengarna går oavkortat till 
behövande barn och kvinnor 
i Indien.

– Helt fantastiskt roligt att 
vi lyckades överträffa höstens 
resultat. Ett stort tack till alla 
besökare som kom hit och 
bidrog med en slant till insam-
lingen, säger Kurt Jannesson.

Förutom loppis kunde gäs-

terna ägna sig åt diverse utom-
husaktiviteter, bland annat 
fotbollsgolf, aktivitetsbana 
och fiskdamm.

– Vi hade en väldigt glad 
och positiv publik. Bara en 
sådan sak att det inte fanns ett 
enda papper eller något annat 
skräp att plocka upp efter en 
sådan här stor tillställning 
känns bra, säger Kurt Jannes-
son.

JONAS ANDERSSON

– 32 000 kronor skänks till Indien– 32 000 kronor skänks till Indien

LOTTERIER
Lottnummer 92 (röd) vann vistel-
sen med gåsagillet vid Smygehus 
havsbad. Lottnummer 6 (blå) 
vann vistelsen med julbordsgillet 
vid Smygehus havsbad.
Vinnare av aktiviteterna blev Rolf 
Karlsson som erhåller en fotbolls-
golfsrunda för fem personer på 
Uspastorp konferenscenter. 

Underhållaren Jörgen Mörnbäck dök upp i Uspastorp och 
passade på att ta en runda fotbollsgolf.

Loppisen tilldrog sig ett stort intresse.

Delar av arrangörskommittén som gjorde Marknads- & Loppisdagen i Uspastorp möjlig.

Rekordbra marknadsdag i UspastorpRekordbra marknadsdag i Uspastorp


