
Expertens bästa tips inför sommarens loppmarknader
Sommaren är här och därmed också högsäsongen för loppmarknader och gårdsauktioner. Många semesterfirare runt om i
landet hoppas på att göra fina klipp. Det finns dock några saker att tänka på om man vill öka sina chanser att göra fynd.
Värderingsexperten Lie Lundberg på Sefina Pantbank delar med sig av sina bästa tips inför sommarens loppisturné.

Sverige kryllar av loppmarknader och gårdsauktioner under sommarmånaderna. Det ger svenskarna tillfälle att fynda allt från porslin till
teknikprylar. Värderingsexperten Lie Lundberg på Sefina Pantbank är en riktig veteran när det kommer till att besöka loppmarknader och
gårdsauktioner. Med över 20 års erfarenhet har hon samlat på sig en hel del värdefull kunskap om hur man blir en framgångsrik
loppisbesökare.

- Framförallt har det blivit en hel del fynd i form av konst, möbler och porslin för min del genom åren. Det är dessa områden jag tycker är
roligast och har mycket kunskap kring. Mitt viktigaste tips till andra loppisbesökare som är ute efter föremål med ett andrahandsvärde är att
specialisera sig, berättar Lie Lundberg, värderingsexpert på Sefina Pantbank.

Second hand-trenden har varit starkt i Sverige de senaste åren, vilket också har bidragit till loppmarknadernas popularitet. Att det både är
hållbart och miljövänligt har säkerligen också varit en bidragande faktor till att många uppskattar loppisar.

- Det finns en stor charm i att strosa omkring tillsammans med andra besökare och titta på föremål som många gånger bär på spännande
historier. Jag tycker att man främst ska utgå ifrån de föremål man själv tycker om. Det är då man gör de bästa fynden, säger Lie Lundberg.

Lies fem viktigaste loppistips:

Timing: Kom tidigt eller precis innan stängning. De bästa föremålen tenderar att försvinna snabbt och sista timmen innan stängning finns
chans att fynda riktigt billigt. 

Nischa dig: Om du är ute efter att göra en bra affär bör du specialisera dig inom ett särskilt område. Porslin, silver, vintage och äldre
planscher är exempel på områden man kan fördjupa sig inom och därmed öka sina chanser att hitta skatter.

Landsbygd vs storstad: På landsbygdsloppisar är det oftast färre besökare jämfört med de i större städer. Därmed blir konkurrensen om
föremålen inte lika stor. 

Trotsa vädret: Ta med paraplyet och trotsa vädret. Många kommer nämligen inte att tänka så och besökarantalet minskar drastiskt. Därmed
kan regniga dagar innebära störst chans för klipp!

Värdera mera: Kontakta en expert om du hoppas och tror att du fyndat något med ett andrahandsvärde. Många pantbanker och auktionshus
runtom i landet värderar dina saker kostnadsfritt.

Köp saker som DU gillar: Sist men inte minst, leta efter föremål som du själv verkligen gillar. Det emotionella värdet är för många viktigare än
andrahandsvärdet. Den största charmen med loppmarknader är att man kan hitta betydelsefulla saker för en liten peng.
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