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Pantbanken Kristianstad  
– Nu i franchiseavtal med Pantbanken Sverige 
 
Nu blir Kristianstads pantbank franchisetagare till Pantbanken Sverige. Därmed blir 

Kristianstads Pantbank den femte franchisetagaren hos Pantbanken Sverige och den 20:e i 

koncernen. 

– Det blir ingen stor skillnad för våra kunder, men vi får fördelar när det gäller teknik, 

administration och it bland annat. Det berättar Karl-Henrik Salenius, ägare och vd i 

Kristianstads pantbank.   

 

– Vi är glada att öka vår geografiska spridning och välkomnar Kristianstads Pantbank, säger Peter 

Sundström som är vd i Pantbanken Sverige. 

 

Karl-Henrik som är uppvuxen i en företagarfamilj startade Pantbanken Kristianstad 2003 och driver 

den tillsammans med sin fru. Affärerna går bra och i höstas fick pantbanken sin förste anställda. 

Pantbankens kunder kommer från Kristianstad och områdena runt omkring. Detta är den enda 

pantbanken i staden, på Östra Storgatan 6. 

 

– Det finns fördelar med att vara en större aktör i branschen. Pantbanksverksamhet är strikt reglerad 

och nyligen kom ny lagstiftning om penningtvätt och snart GDPR som ersätter lagen om 

personuppgifter, PUL. Vi på Pantbanken Sverige hjälper våra franchisetagare med regelverket, 

tillhandahåller it-lösningar och hjälper till med upphandlingar av försäkringar och liknande Det är bra 

för alla parter, säger Peter Sundström  

 

– Vi ser fram emot att få hjälp inom formella och lagliga områden, bli del av en större 

pantbanksverksamhet och samtidigt behålla vår självständighet. Det här gör att vi kan ägna oss ännu 

mer åt våra kunder, säger Karl-Henrik Salenius.  

 

Det är snabbt, enkelt och tryggt att låna på pantbank. Man måste vara myndig och kunna visa 

legitimation och så måste man ha ett föremål med andrahandsvärde. En kvarts miljon svenskar går 

regelbundet till pantbank. För att det är ett säkert och billigt sätt att låna några tusenlappar.  

 

Den som lånar på pantbank hamnar aldrig i en skuldfälla eller hos Kronofogden. Det enda som kan 

hända är att man bli av med sitt föremål om man inte löser ut det. Bara tio procent av det som belånas 

blir inte hämtat igen, trots påminnelse. Dessa föremål säljs på offentlig auktion. Om det blir ett 

överskott från auktionen, när pantbanken fått sina kostnader betalda, går de till låntagaren. Om det blir 

en förlust står pantbanken för den. Vanliga föremål att låna på är smycken, guld, klockor och konst.  

 

Avtalet mellan parterna börjar gälla den 9 april och den första auktionen som Kristianstads pantbank 

har hos Pantbanken Sverige sker den 18 april. 

 
Mer information:  

Karl-Henrik Salenius, vd Pantbanken Kristianstad, 044-124370 , www.kristianstadpantbank.se 

Peter Sundström, vd Pantbanken Sverige, telefon: 08-667 01 14, 0709-37 11 00, www.pantbanken.se 
___________________________________________________________________________ 
Pantbanken Sverige, Aktiebolaget för Varubelåning, är Sveriges äldsta pantbank och har nu 20 pantbanker. Sju pantbankskontor finns i 

Stockholm, två i Malmö, två i Göteborg samt ett i Uppsala. Det finns nu fem franchisepantbanker i Västerås, Eskilstuna, Helsingborg,  

Kristianstad och Umeå. Det finns två pantbanker i Helsingfors, Finland. Sedan 2010 finns också en pantbank på nätet via pantbanken.se. 

Bolaget ägs till 68 procent av en stiftelse som bildades 1929 av bolagets legendariske grundare Johan Alfred Jansson, även kallad Pant-
Janne. Övriga 32 procent ägs av ett 110-tal personer med nära anknytning till Pantbanken. Verksamheten står under tillsyn av länsstyrelsen i 

Stockholm och länsstyrelsen i Helsingfors.  

http://www.pantbanken.se/

