
Barn som säljer majblommor är hjältar! 

2022 kan barn sälja majblommor på två sätt. Den traditionsenliga modellen att träffa köpare 

fysiskt kombineras med individuella webbshoppar där majblommor skickas direkt hem till 

köpare från centralt lager. Barn kan antingen sälja med båda modeller endast med webbshop. 

Tack vare barnens insats kan majblomman motverka barnfattigdomen i Sverige. Pengarna 

som samlas in delas ut som ekonomiskt stöd till barn. De flesta ansökningar som kommer till 

majblomman gäller kläder, skor, fritidsaktiviteter, utrustning till fritidsaktiviteter. 

Hur går det till att sälja majblommor? 

1. Barnen får en gruppkod av den vuxne som är ansvarig för majblommeförsäljningen, det 

kan vara en lärare, en ledare eller annan vuxen 

5As kod är: HWXEUJ 

5Bs Kod är GIJQMO 

2. Barnen laddar ner majblommans app och registerar gruppkoden samt sitt för-och efternamn 

för att logga in. 

3. Barn kan i år sälja majblommor på två olika sätt: 

  

1. Fysisk försäljning och försäljning med personlig webbshop. Fysisk försäljning förutsätter 

att den vuxne som ansvarar för försäljningen har beställt majblommor till gruppen. 

2. Endast försäljning med personlig webbshop. Denna startas i samband med barnets 

registrering i appen. Blommorna skickas direkt till köparna från majblommans lager och 

barnet hanterar inga fysiska majblommor. 

  

4. Fysisk försäljning av majblommor ska redovisas efter den första maj. Redovisningen sker 

enkelt i majblommans app. Sista datum för redovisning är den 13 maj. Om barnet endast har 

sålt via webshop behövs ingen redovisning eftersom de inte hanterar fysiska majblommor. 

5. Barnen behåller 10% av sin insamling. Förtjänsten utbetalas via swish. Det telefonnummer 

som barnets förtjänst ska swishas till måste registreras i majblommans app senast den 13 maj 

Du som vårdnadshavare kan godkänna att ditt barn får sälja majblommor. Gör det genom att 

fylla i fälten längst ner på detta papper och lämna in till skolan. 

Varmt tack för att ditt barn är med i majblommans insamling! 

Majblommeföreningen i Hallsberg. Carin Ahl 

Jag tillåter att mitt barn får sälja majblommor: 



Barnets namn Datum och ort Namnteckning 

  

------------------------------------ ------------------------------------ -- 

5As kod är: HWXEUJ 

5Bs Kod är GIJQMO 

 


