
Nyhedsbrev, sommeren 2015 

Loppesæsonen er i gang 

Der er lidt stille på shoppen for tiden, og det skal man lige vænne sig til, når man er 

forholdsvis ny i loppebranchen. Det var lige sådan sidste år ved samme tid, og forkla-

ringen er ganske enkel: Loppesæsonen er i gang! Loppe-entusiaster pakker kurven og 

starter bilen lørdag eller søndag formiddag og kører til kræmmermarkeder, byfester, 

flyttesalg osv. Og det gør vi selvfølgelig også, så vi kan gode varer til shoppen, når lop-

pesæsonen er ovre. 

Apropos flyttesalg, så flytter min familie og jeg i tjenestebolig i løbet af sommeren, og 

vi har derfor et rigtigt dejligt hus til salg til en meget fornuftig pris. Som bekendt er det 

ikke meget gang i husmarkedet for tiden, og derfor benytter jeg mig af denne lidt utra-

ditionelle kanal , for det kan jo være, at I kender nogen … 

Vores hus ligger midt i Glamsbjerg i et lukket vænge. Det er ideelt for børnefamilier, 

for det ligger tæt på både folkeskole og friskole, og børnene skal ikke krydse en trafike-

ret vej, hverken for at komme i skole eller til fritidsaktiviteter. 

Huset koster 1.495.000 kr., og man får meget for pengene. Det ligger ca. 20 minutters 

kørsel fra Odense og fra motorvejen, og man sparer nok mellem 1 og 2 millioner ved at 

bosætte sig her i stedet for i Odense. 

Huset er på ca. 200 kvadratmeter plus kælder og består af 

 Kælder med værksted, vaskerum, gildesal og toilet 

 Stueetage med stort køkken-alrum + stue, 2 værelser, toilet og fordelings-

gange 

 Førstesal med 3 store værelser, badeværelse og et stort gangareal, der 

også kan bruges som legerum, systue og meget andet. Førstesalen har 

desuden svalegang i den ene ende. 

Dertil kommer en dejlig lukket have med en stor terrasse  og en mindre swimming-

pool, carport og redskabsrum. 

Huset er fra 1979 og løbende renoveret.  De fleste vinduer er skiftet ud til vedligehol-

delsesfri Velfac-vinduer med hvid alu udvendigt og lyst træ indvendigt, og vi har fået 

fyldt papiruld i skunkene til glæde for indeklima og varmeregningen. Senest har vi re-

noveret badeværelset på førstesalen, som et blevet dejligt lyst og rummeligt. 

Af hvidevarer kan nævnes Liebherr køleskab med bio-fresh-skuffer, varmtluftsovn med 

pyrolyse, en supergod og rengøringsvenlig Thermex-emhætte, induktionskogeplader, 

samt opvaskemaskine. Dertil kommer Miele vaskemaskine og tørretumbler, som kun 

er et år gamle og som evt. kan indgå i handlen. 

Kender du nogen, der kunne være interesseret, kan man se mere på Danboligs hjem-

meside: Klintevænget 9  

Jeg kan også kontaktes på 23 41 67 12 eller på gittej9@gmail.com  

Jeg håber, I tilgiver denne lidt utraditionelle fremgangsmåde og sender de bedste øn-

sker om den dejlig sommer. 

Gitte, Genbrugslopper 
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