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Loppis & Second Hand i Ulricehamn
Centrala Ulricehamn
•

7:an second hand. Finns på Storgatan 7-9 i Ulricehamn. Nära SEB.
Öppettiderna är måndag till fredag 10-18, lördagar 10-14.

•

Överskottslagret. På tisdagar kan du besöka secondhandbutiken Överskottslagret
som ligger på Villagatan 39. Butiken är öppen mellan klockan 13-18. I samma
byggnad men i egen lokal finns också bok- och klädförsäljning som har öppet
tisdagar mellan klockan 13-17. (OBS semester 6 juli till 3 augusti 2020)
Villagatan 39, Ulricehamn. 0321-595820. Tisdagar 13-18.

•

”Second hand”. Den här loppisen ligger vid Lidl i Ulricehamn. Bogesundsgatan. Åk in
till Lidls parkering så ligger den i den röda träbyggnaden precis intill gatuköket.

•

Åsundens Loppis Ulricehamn. Under livsmedelsbutiken Willys, i källaren.
Öppet tis-fre 10-18, lör-sön 10-16.
Telefonnummer 073 595 10 30, besök gärna deras Facebook-sida.

Ulricehamns kommun
•

C.b.A Retro/Antikt. Ulricehamnsvägen 5 i Gällstad. Ligger nära rondellen i Gällstad.
För info se deras Facebook, Instagram @cbaretroantikt, hemsida
cbaretroantikt.wordpress.com eller ring 076-323 66 76.
Oftast öppet ons-tor kl 10-18, men dubbelkolla på deras sociala medier först.

Här har Annie skapat en värld full av antikviteter, loppisprylar och fina ting.
•

Gamla Ting. Ulricehamnsvägen 16 i Dalstorp.
Telefonnummer 070-380 28 94, mejl sig.britt@live.se
Öppet torsdagar 14-19 eller efter överenskommelse.
Facebook Gamla Ting, Instagram @gamlatingdalstorp

•

Loppis Viskaborg, Hökerum. Avfart 92 mellan Borås och Ulricehamn, adress Ving
231. Här kan du betala med kontant eller swich.
Öppet tisdagar 14–18 under sommaren, ofta även lördagar 10–14
Telefonnummer till Pia 070 947 15 12
Facebook: Loppis Viskaborg Hökerum
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•

•

Fornstugan Dalum. Längs centralvägen ligger det gamla torpet, Fornstugan. På
vänster sida om du kommer väg 46 från Ulricehamn. Våffelcafé och miniloppis på
söndagar under sommaren 14–17 (stängt 2020)
Bredaslätt. Längs gamla väg R40. Från Ulricehamns centrum åk gamla vägen mot
Tolkabro/Hökerum. På höger sida mittemot vägen som går in till Komskälet finns
denna loppis i ett gult hus. Öppet när skylten är ute eller efter överenskommelse.
070-5452020

Strax utanför Ulricehamns kommungräns.
•

Antikrundan i Limmared.
Öppettider tisdagar 13–17 och lördagar 10–14 (variationer kan förekomma). Fler
individuella öppettider finns för varje butik, se hemsidan.
Telefonnummer till Thomas 0705311803, mejl tranan@antikvariattranan.se,
hemsida www.ilimmared.se

Det här är rena paradiset för loppisälskaren. 14 stycken second hand, antik och
retrobutiker i en härlig blandning. Alla med gångavstånd.
•

Gärdhem. Second hand, hjälpverksamhet i Dalsjöfors
Öppet lördagar 10–13. Kom hit i god tid, det är ofta kö.
Telefonnummer 033 27 00 90, hemsida gardhemsecondhand.se

Flera loppisar finns det naturligtvis, men dessa är de vi har bäst koll på. Har du tips om
var det finns flera får du gärna berätta det för oss på Turistbyrån så kan vi skriva in dem
här också. Tack!

