
 
Ljusdals camping
Ramsjövägen 56, Ljusdal 

28 juli kl. 11-15 

Loppis och hantverk 

mer info: www.ljusdalscamping.se 

Storloppis på Färilaparken
Färilaparken, Färila  

13 juli kl. 10 

Kommunens största loppismarknad. 

mer info: www.farila.se

Loppis på Holmens bygdegård
Holmens bygdegård, Föne 

16 juli kl. 11 

Loppis i bygdegården.  

mer info: www.farila.se

Bakluckeloppis
Kyrksjönäsvägen 16, Ljusdal 

26 juli kl. 11 

Bakluckeloppis vid hembygdsgården i Ljusdal. 

mer info: www.ljusdalshembygdsgard.se

Lörstrands nostalgimack
Essomacken, Lörstrand i Järvsö  

5 juli kl. 10-16 

Nostalgi och storloppis vid den gamla Essomacken som nu är ett 

museum. Även 50-talsfik finns.  

mer info: www.svenskaloppisar.se

Destinat ion Järvsö AB -  Maja Frost

 
 

Ljusdals kommuns turistbyrå/ 
Destination Järvsö AB 

 
Stationsgatan 2, 820 40 Järvsö 

0651-403 06 I turism@ljusdal.se I www.halsingland.se
0651-403 06 I info@jarvso.se I www.jarvso.se

loppiskartan.se, svenskaloppisar.se och loppisar.com är heta 

tips på ställen där du kan hitta mer information om loppisar 

runt om i Sverige. Passa även på att titta in lokaltidningen 

eller fråga personalen på turistbyrån där du befinner dig för 

att få aktuella tips. 

Sugen på mer loppis? 

Loppisguide
- Din guide till  

loppisar i Hälsingland



Välgörenhetsloppis
Tantmuseet i Hovra

Öppet dygnet runt juni, juli & aug.

mer info: 0651-260 44

Loppis i Färila konsthall
Färila konsthall, Färila

Onsdag-söndag kl. 11-16 hela sommaren

mer info: 070-372 41 99 I www.lillbygalleriet.com 

Engbergs i Stavsäter
Engbergs i Stavsäter, Ljusdal  

tisdag-söndag kl. 12-17 v.24-32  

mer info: www.enbergsistavsater.se 

 

Järvsö Loppis & Antik
Industrivägen 3, Järvsö  

tisdag-fredag kl. 10-17 samt lördag kl. 10-15 

150 kvm loppis och cykelverkstad, allt från möbler, porslin, textil, verktyg, 

cyklar och böcker. mer info: www.jarvsocykelservice.se

Fyndhallen
Sjulhamregatan 6, Ljusdal 

måndag-fredag kl. 11-17 samt lördag kl. 11-15 

Loppisfynd och en del antikprylar, en egen avdelning för arbetshjälpmedel. 

mer info: www.fyndhallen.nu

Tidernas loppis
Undersvik 8868, Vallsta 

Loppisen är inrymd i byns gamla affär och i tillhörande bodar. 

mer info: www.karismamusik.se

Loppis i Färila
Härjedalsvägen 229, Färila 

lördag-söndag kl. 12-16 

Loppis, antikt, kuriosa, fordon m.m. Nu även bakluckeloppis varje lördag 

och söndag. mer info: www.fala.se

Nytt & Gammalt butik
Köpmangatan 1, Delsbo 

måndag-fredag kl. 8-16 (ej ons), onsdag kl. 9.30-17.30  

Alster från egen syateljé, möbler, prynader och bohag från dödsbon. 

mer info: www.kraterkraft.se

Säcken
Smedjegatan 10 B, Delsbo 

måndag-fredag kl. 10-13.30 (ej ons) onsdag kl. 19-21 

Säcken Ede skolas återbruksförenings loppis. 

mer info: www.secken.stugan.net

Bricka loppis
Bricka bygdegård, Bjuråker 

alla dagar kl. 11-18 17/5-31/8 

Hälsinglands största loppis. 

mer info: www.bygdegardbricka.se 

 

Lilla Loppeboda
Stocksbovägen 50, Färila  

lördag-onsdag kl. 11-17 12-16/7 

Loppis i utbyggnad på en gammal lantgård.  

mer info: 070-637 42 08

Kustibacken
Kustibacken, Färila 

Ring så öppnar vi våra loppis till dig.  

mer info: 0730-54 22 71 

Hennans loppis
Hennan, Ljusdal 

alla lördagar kl. 11-15 

100 kvm loppis i gammal verkstad. 

mer info: 070-33 85 532

Erikshjälpen
Renshammarsvägen 10, Bollnäs 

tisdag & torsdag kl. 13-18 samt lördag kl. 10-14 

mer info: www.erikshjalpen.se

Röda korset Kupan
Fabriksgatan 8C, Bollnäs 

måndag-fredag kl. 9-17 samt lördag kl. 11-14 

mer info: www.redcross.se

Blomstens antik
RV 83, Vallsta 

lördag-söndag under maj-augusti. Ring för öppettider. 

mer info: 0278-45 167

Mormors antik
Bjuråkersvägen 77, Ljusdal 

måndag-fredag kl. 10-18 samt lördag kl. 10-14 

mer info: 0651-139 00

Secondhandbutiken Ljusdal
Södra järnvägsgatan 42, Ljusdal 

Ring för öppettider. 

mer info: 0651-711 036  

Gamla Stans Vintage
Gamla kyrkogatan 6, Ljusdal 

måndag-fredag kl. 10-17.30 samt lördag kl. 10-14 

Secondhandbutik med möbler, inredning, prylar, kuriosa, kläder och skor.  

mer info: www.facebook.com/gamlastansvintage 

Byaloppis i Näsberg
Näsbergs dansloge, Färila 

Onsdag 16 juli kl. 11-15

mer info: www.farila.se

LoppISKoLL  
I moBILEN!  

Hitta loppisar längs vägen med hjälp av 
Loppisappen. Kostar 7 kr i Appstore och 

Windowsphone
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