
 

 
Boka loppisplats – frågor och svar 
1. Varför måste jag boka och betala i förväg? 

Loppisen på Södra Esplanaden är mycket populär. Genom att boka och betala en plats i förväg 
kan du själv välja när du vill ta din plats i anspråk, dock senast kl 09.00, och du slipper köa för 
betalning. Du får en bekräftelse via e-post som visar vilken plats som är din. 
 

2. Hur gör jag för att boka och betala? 
Du når bokningstjänsten via www.lund.se/loppis. 
 

3. Kan jag fortfarande betala i parkeringsautomaten? 
Nej.  
 

4. Kan jag boka samma dag som det är loppis? 
Ja, om det finns lediga platser.  Du kan sätta upp dina saker tidigast kl 06.30 och senast kl 09.00.  
 

5. Jag har ingen e-legitimation eller e-postadress, hur gör jag för att boka plats? 
Du kan boka och betala hos Turistbyrån, Botulfsgatan 1 A. Bokning måste göras senast dagen 
innan. Öppettider: 

• September-maj 
Måndag-fredag kl 10.00-18.00 
Lördag kl 10.00-14.00 

• Juni-augusti  
Måndag-fredag kl 10.00-18.00 
Lördag kl 11.00-15.00 
Söndag kl 11.00-15.00 

För att boka måste du visa giltig legitimation: id-kort, körkort eller pass. Du betalar med 
bankkort. Om du saknar e-postadress får du en utskrift som bekräftar din bokning och anger 
vilken plats du har på loppisen. Denna bekräftelse måste du ta med till loppisen.  
 
Vägbeskrivning och information om avvikande öppettider för turistbyrån: 
www.visitlund.se/information/lunds-turistbyra 
 

6. Kan jag betala kontant? 
Nej. Du betalar med bankkort eller internetbank om du gör din bokning via dator/smartphone. 
Hos Turistbyrån betalar du med bankkort.  
 
 

http://www.lund.se/loppis
http://www.visitlund.se/information/lunds-turistbyra


 
 
 

7. Varför måste jag ha e-legitimation eller annan legitimation för att boka plats? 
Vi följer Skatteverkets regler för uthyrning av torg-och marknadsplatser. Det betyder att vi måste 
hämta in uppgifter om: 

• namn eller firma och  
• person- eller organisationsnummer och  
• adress och telefonnummer 

 

8. Får jag pengarna tillbaka om jag inte utnyttjar min bokade plats? 
Nej. Avgiften är inte återbetalningsbar. 
 

9. Kan jag välja vilken plats jag vill ha? 
Nej. Platserna tilldelas automatiskt i kronologisk ordning. Den som bokar först får plats nr 1 osv. 
 

10. Hur hittar jag rätt plats på Södra Esplanaden? 
Platserna är numrerade med en platta i marken.  Alla platser finns dessutom markerade på en 
karta som du kan hämta på lund.se/loppis. 
 

11. Kan jag boka flera platser på samma dag? 
Ja, men inte på en och samma gång. Du kan boka och betala en plats, och sen göra en ny 
bokning. 
 

12. Kan jag boka för flera lördagar på en gång? 
Ja. Du kan boka en plats per dag på alla de lördagar som just nu är öppna för bokning. Vi öppnar 
vanligtvis för bokning tre veckor framåt.  
 

13. Är det loppis alla lördagar, året runt? 
Loppisen är öppen på helgfria lördagar. Det finns inget fast datum för när loppisen börjar eller 
slutar på året, det är försäljarnas intresse som avgör. Toalett och container finns på plats under 
högsäsong, omkring april-oktober. 
 


