
 
 
Supplerende oplysninger til stadeholder til Børneloppemarked søndag den 12. maj kl. 
11-15.  
 
Børneloppemarkedet er en del af Familiedagen i Lindevangsparken – der igen er en del af 
FRBDAGE 2019 
 

 Loppestaderne befinder sig i den ende af Lindevangsparken, der er tættest på Ved 
Lindevangen  

 Staden er på 3x3 m  

 Der er 50 stader i alt  

 Der er optegnet med fodboldbanemaling  

 De er ikke nummererede 

 Man finder den, der passer til ens temperament.  

 Man medbringer selv borde etc.  

 Boderne er ikke overdækkede.  

 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 

 Undgå venligst at skulle ind via Finsensvej ved soppebassinet: Frederiksberg 
Forsyning er i gang fra tidlig morgen for at sætte deres aktiviteter op 

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

 I det hele taget passer man på hinanden

 Løbende igennem dagen er der planlagte aktiviteter. Se program på 
http://frbdage.frederiksberg.dk/   

 Store Cykeldag er placeret ved Sløjfen. Store Cykeldag foregår kl. 10-12.30  

 Bemærk, at der vil være spærret for gennemkørsel af motorkøretøjer mellem Sløjfen 
og Peter Bangsvej kl. 9-13 grundet St. Cykeldag. Ved Lindevangen er spærret ned 
ved Sløjfen i samme tidsrum.  

 Kl. 13-14 er der FRB-RUNS med start i parken og slutspurt inde på grusstien tættest 
på Børneloppemarkedet. Der vil derfor være afspærringer, man skal holde sig inden 
for i det tidsrum:  

 Kunder til børneloppemarkedet kan dog godt komme rundt inden for afspærringen, 
men der må påregnes at være støv hvirvlet op fra gruset, når løbere passerer 

 Der vil være løbeofficials placeret på stien til at vejlede 

 Der er sceneprogram inde i parken kl. 11-15  

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

http://frbdage.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/parkering


 Beredskabet vil være der med 2 mand  

 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 fra Frederiksberg Kommune, der 
kommer forbi 

 Stader refunderes ikke 

 Familiedagen gennemføres uanset vejret – men vi satser da på flot maj-vejr! 
 
Relevante telefonnumre:  
Tovholder for FRBdage: Hassel Löfstedt: 2898 0133  
Assistent på Familiedagen: Kristina Bendeke 
 
Hav en fantastisk Familiedag i Lindevangsparken  
 
Venlig hilsen  
Kristina Bendeke  
2898 0098 


