Säkerhetsplan
Föreningen Medveten Konsumtion
2022

Beskrivning av verksamheten
Återvinningsfesten är Nordens största loppis i Hornstull och har funnits sedan 2004. Sedan
2015 arrangeras den av föreningen Medveten Konsumtion. På borden erbjuds allt från
råkost till rullskridskor. Galgar med snygga fynd hängandes på linor kors och tvärs i
stadsdelen har synts till och skapandet av små “butiker” och rum längs gatorna. 2020 och
2021 ställdes återvinningsfesten in på grund av pandemin men är tillbaka igen 2022.

Ansvariga genomförare: Ana-Marija Spajic och Charlotte Tverved
Antal besökare: 2000-4000
Datum för evanemanget: 11 juni 2022

Tid: 09.00 - 17.00

Plats: Gatorna i hela Hornstull, Stockholm (förutom vid Bergsunds strand, se skiss)

Väderfaktorer
Vid storm och större regnfall ska evanemanget ställas in eftersom det är utomhus.

För loppisentusiasterna att tänka på:
●

Vi uppmuntrar loppis-entusiasterna som skall sälja att tidigt föra en dialog med
verksamheterna som har öppet lördag 11 juni, som de kan komma att behöva ställa
sig framför under loppisen

●

Tänk på att det skall finnas plats framför loppisborden på trottoaren för rullstol,
barnvagn eller motsvarande. På vägen ska det finnas plats för ambulans och polisbil
att ta sig fram vid behov.

●

Vänligen ta med er större föremål hem som inte sålde, tex möbler, eftersom vi inte
har möjlighet att hantera dem.

●

Klockan 16 är loppisen över och alla ska ha packat ihop sina saker tills dess.

Säkerhetsbestämmelser (kortfattade instruktioner till deltagarna)
1.

Blockera inte vägarna, ambulans och polisbil ska ha möjlighet att ta sig fram tex.
vid olycka.

2.

I samtliga fall får dörrar, lastuttag och motsvarande ej blockeras. Gästerna ska
också ta hänsyn till källsorteringsstationer, parkeringsplatser samt cykelställ.

3.

Tänk på smittspridningen! Stanna hemma vid förkylningssymptom och sprita
händerna ofta och givetvis följa rådande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

5.

Våra volontärer kommer patrullera för att se till att allt är i sin ordning och att
vägar och trottoarer inte är blockerade. Klockan 15.00 kommer de påminna alla
att börja packa ihop.

Kontaktuppgifter för Personal som finns på plats
Namn

Telefon: mobil

Ana-Marija Spajic

073 430 54 00

Charlotte Tverved

073 430 54 03

Rebecka Fröberg

073 430 53 99

