ANSÖKAN OM BIDRAG INFÖR
SVERIGES LÄÄÄNGSTA LOPPIS
DESTINATION LJUNGANDALEN SÖKER 40 000 KR I BIDRAG
INFÖR SVERIGES LÄÄÄNGSTA LOPPIS 2020. DET ÄR VÅRT 7E ÅR
MED DETTA VÄLBESÖKTA OCH POPULÄRA EVENEMANG.
Sveriges lääängsta loppis var från början 47 km lång. Då låg sträckan
efter vår turistväg Ljungandalsvägen mellan Stöde och Borgsjö, på en
parallell väg söder om E14. Intresset är nu så stort utanför Ljungandalsvägen, att vi ifjol gjorde den längre. Nu i år gör vi den ännu längre
och i år kommer loppisen ligga ända från Sundsvall till vackra Haverö.
Det ger dig som besökare ett loppis som sträcker sig hela 140 km! Detta
dock bara början, för när vi blir färdiga med förlängningen av Ljungandalsvägen till Ljungdalen i Bergs kommun, så kommer det att hända
stora saker!

SAMLINGSYTOR - PROJEKTLEDARE FÖR DESSA

Inför loppisen har vi i Destination Ljungandalen fullt upp. Två till tre
personer i styrelsen brukar ta på sig uppdraget att organisera så kal�lade samlingsytor. Det varierar mellan 20-25 ytor per år. I år räknar vi
med upp till 40 samlingsytor från Sundsvall till Haverö. På dessa ytor
kan man som loppisutställare boka sin plats och stå med bord under
loppisen. Vi kontaktar och informerar samt samlar in information från
de som är ansvarig på varje yta. Dessa ansvariga varierar från privata
aktörer till företag och föreningar. Dessa håller vi löpande kontakt med
inför loppisen. Tex behöver man ibland hjälp inför skyltning mm, då
ställer vi upp och hjälper till i mån av tid. Hitills har vi räknat med att
vi lägger ner ca 40 timmar per person för detta.
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Utöver dessa samlingsytor finner besökarna loppisar i var och varannan stuga efter den utmärkta sträckan. Det är mycket populärt att
man står på sin egen gård och erbjuder loppis och fika. Det är i princip
folk överallt dessa två dagar. Man passar även på att sälja större saker
såsom tex bilar, mopeder och båtar.
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Unikt tillfälle att visa upp kommunen!
Vi ger ett 140 km långt loppis
TRYCKSAKER

Inför loppisen tar Destination Ljungandalen fram olika
trycksaker som har till syfte att informera besökaren inför och
under loppisen med kartor mm. Nedan redogörs för dessa.
-Skyltar
(sätts upp efter vägen där loppisen är, ca 10-15 skyltar räknar vi med i
år) 6 st Träskyltar finns sedan förra året men vi måste göra minst 6 till
då den blir mycket längre i år.

-Vepor
(Dessa har suttit i Stöde och i Borgsjö. Vi har inte tagit beslut ännu om
vi ska flytta dem eller göra på fler platser) Men vi måste absolut göra
nya detta år. Kostnad per vepa ca 950 kr exkl moms.

- Broschyr
Listar alla samlingsytor samt informerar om vart det finns mat, toaletter boende mm. Dessa delas på alla samlingsytor samt på olika ställen
i kommunen såsom affärer, mackar mm. Vi ser även till att de hamnar
utanför kommunen så som i Bräcke, mot och i Östersund, runt Sundsvallshållet mm. Tryck samt framställning för denna och utkörning ca
17 000kr exkl moms. Vi har tryckt upp 2000 ex i färg. måste dock göra
fler i år.

- Annonser i Fb och i Tidningar
Det brukar bli mellan 5-7 annonser som uppmanar folk att besöka loppisen. i ST, TÅ, LJ, HT, LT och ÖP Pris för dessa brukar ligga på 9763
kr exkl moms. Vi annonserar även på FB och brukar lägga 1000-2000
kr på det.
Vi önskar söka 40 000 kr till detta event.
Syftet med loppisen är att visa upp Ånge kommun samt vad vi kan
erbjuda här. Vi uppmanar affärer, caféer och andra att medverka i
form av att ha öppet och ta emot alla dessa besökare som strömmar in i
kommunen under 2 dagar i juli. Man har beräknat att ca 4000 personer besöker loppisen per dag. I år är vi extra glada över vårt samarbete
med Haveröveckan. Vi kommer alltså ha loppis från Sundsvall till
Haverö.
VI SER EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT VISA UPP VÅR
KOMMUN. DET FINNS OÄNDLIGA MÖJLIGHETER. VILL MAN
TEX SÄLJA SITT HUS, SÄTT UPP EN SKYLT OCH BJUD IN PÅ
VISNING. SKOLKLASSER KAN SÄLJA KAKOR, SAFT MM FÖR
KLASSKASSAN. AFFÄRER KAN HA EXTRA ERBJUDANDEN OCH
MYCKET, MYCKET MER!

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS VID FRÅGOR.
LINDA ISAKSSON
VICE ORDFÖRANDE DESTINATION LJUNGANDALEN
E-POST: INFO@LJUNGANDALSVÄGEN.SE
TEL: 073-301 10 95

