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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Från kastrull till
jordglob
22 AUGUSTI 16.38 (UPPDATERAD 17.00)

BALLINGSLÖV. Redan klockan kvart över tio började folk vandra
från loppmarknadsområdet. Många hade famnen full av saker.
Till höger på den stora idrottsplatsen är tv-apparater och annnan elektronik
uppradad på långa bänkar. Till vänster hittar besökarna kastruller och lite
av varje. I mitten står möbler i alla storlekar. Bortanför möblerna finns en
klädhörna. Jenny Thunberg och väninnan Ulrika Feijermo kommer
bärandes på en tavla och en jordglob.
– Det kanske inte är jättebra priser alltid men man vill inte pruta när
pengarna går till något så viktigt som idrotten och ungdomarna, säger
Ulrika Feijermo.
Lone Hansson sitter på ett köksbord mitt på området och dinglar med
benen. Snart kommer en vän till henne och lastar upp ännu en låda på
bordet bakom. Han försvinner lika snabbt igen för att snart komma tillbaka
med en soffa. Det blir lite mer bekvämt för Lone som sitter och vaktar
inköpen.
Lone vet hur man ska göra för att få ett bra pris.
– Man får inte visa sig för ivrig eller intresserad av en sak. Man ska säga att
man ska tänka på saken och kanske återkomma. Nästa gång man kommer
tillbaka brukar man få ett bättre pris, berättar hon.
Lone tycker att det är kul med loppis. Det är så mycket slit och släng
annars. Här blir saker återanvända istället.
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Amanda Olsson, 7 år och Jasmin Carlsson, 8
år strosar runt mellan loppisbesökarna och
alla sakerna. För Jasmin är det första
gången hon är här men Amanda har varit på
marknaden med sin mamma varje år.
– Det är kul för man träffar alltid kompisar
här, säger hon.
De har inte köpt någonting ännu men har kanske någon leksak i tankarna.
Ilham och Mehmet Demir har precis kommit till marknaden. De brukar på
på loppis och tycker att det är kul för att man kan hitta annorlunda saker.
– Det är inte som i de vanliga affärerna som följer ett visst mode och vissa
trender, här kan man hitta speciella saker som ingen annan har, säger
Ilham.
Göran Andersson sitter nedsjunken i en fåtölj och läser en kvällstidning
medan hans fru kollar igenom utbudet på marknaden. Han har tagit en
paus från shoppingen.
– Ja, eller jag pausar hela tiden, säger han och skrattar.
Han har kommit till loppmarknaden i Ballingslöv och pausat i femton år
nu. Göran är glad att de säljer kvällstidningar på marknaden.
– Det borde de göra på alla loppmarknader, säger han.
Marknaden är en mycket viktig händelse som engagerar nästan hela byn.
– Vi är över hundra personer som jobbar med detta i dag, säger Johan
Jönsson som är ansvarig.
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