
 
 

Supplerende oplysninger til loppestadeholdere i Børneloppemarked lørdag den 4. juni 2022 

 

Børneloppemarkedet indgår som en del af FamilieTID i Aksel Møllers Have. FamilieTID er en del 

af FRBDAGE 2022. Læs mere her: https://frbdage.frederiksberg.dk/ 

 

• Staden er 3x3 m 

• Der er optegnet med fodboldmaling 

• Staderne er ikke nummererede, så man finder den, der passer ens temperament bedst 

• Staden er ikke overdækket 

• Det er ikke tilladt at rejse pavillon over ens loppestade(men parasol kan benyttes, hvis 

foden er så tung, at den kan modstå kraftig blæst) 

• Medbring selv bord/stativ at placere ting på 

• Man kan ankomme med sit gods kl. 9.30, men du må gerne vente, da der er hektisk 
aktivitet for at få pavillonerne til aktørernes workshops op  

• Det er ikke tilladt at køre med autokøretøjer eller cykler i parken: Der skal omlæsses til 
trækvogne eller lign.  

• Cykeltrailer må tages med ind og dernæst parkeres uden for parken  

• Vær obs på at aktørerne, der skal udbyde workshops skal have plads til at komme rundt og 
komme ind.  

• Løbende igennem dagen er der planlagte aktiviteter. Se program på 

https://frbdage.frederiksberg.dk/ 

• Se information om parkering på vejene her: http://www.frederiksberg.dk/parkering   

• Skulle der mod forventning ikke være udsolgt af stader, kan man købe en ekstra 
stadeplads på dagen  

• Medbring kvittering. Den kontrolleres i løbet af dagen af en fra Frederiksberg Kommune, 
der kommer forbi  

• Er du forhindret på dagen, send venligst en sms om dette til 2898 0098, tak 

• Én regel står over alle andre: Vi passer på hinanden 

• Stader refunderes ikke  

• FamilieTID gennemføres uanset vejret 
 

Relevante telefonnumre:  
Tovholder for FamilieTID: Kristina Bendeke, 2898 0098 
Tovholder for FRBDAGE: Hassel Löfstedt: 2898 0133 
 
Hav en god FamilieTID i Aksel Møllers Have 

 
Venlig hilsen  
Kristina Bendeke  
2898 0098 / krbe02@frederiksberg.dk  
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