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Simpelt økonomi program

Lav regnskabet på nettet, lad din revisor
kigge med - gratis demo!
www.e-conomic.dk

Lån til lave renter

Få et lån uden at stille sikkerhed. Ansøg
her - Få svar på 15 min!
www.ekspresbank.dk

Invester i solenergi

Få 15-20 % i årligt udbytte. Udbyttet
udbetales hvert halve år.
www.solarenergycompany.dk

Drop indkøbene og lej af en fremmed
En ny hjemmeside gør det nemt for danskerne at låne og leje
alt lige fra boremaskiner til sommerhuse
Står du og mangler en plæneklipper, en havegrill eller måske en luftmadras, så bør du
overveje at leje fra en, du aldrig har mødt, før du smider en masse penge efter nye
ejendele.
På den nyoprettede hjemmeside Jepti.dk kan man stille alskens ting til rådighed og
måske finde det, man lige står og mangler, i sit lokalområde. 'Brug og smid
væk'-tankegangen skal lægges på hylden, lyder det fra stifterne.
»Alle de ting, som blev købt i 00'ernes forbrugsfest, er jo ikke forsvundet. De står
rundt omkring på loftsrum, i kældre og i garager. Ideen er, at vi danskere deler med
hinanden i stedet for at eje alting selv,« siger Jens Johansen, der er medstifter af
Jepti.dk.
Han mener, at både miljøet og pengepungen vil have gavn af, at danskerne klikker sig
ind på siden i stedet for at rive ned fra hylderne.
»En boremaskine bliver for eksempel kun brugt 12 minutter i gennemsnit i sin levetid,
og det er da et forfærdeligt spild. Det er mærkeligt, at vi snakker om, at vi skal sætte
gang i forbruget, når vi har så mange ting i forvejen,« siger Jens Johansen.
Populært at låne
Hjemmesiden rammer lige ned i en tid, hvor det er ekstremt populært at låne og
genbruge. Tendensen har dog intet at gøre med den økonomiske krise, lyder det fra
trendforsker Kirsten Poulsen, der er direktør i virksomheden Firstmove.
»Der er sket en eksplosion i efterspørgslen på brugte ting, men det handler om et
generelt holdningsskifte, for købekraften er i høj grad til stede. Værdier som omtanke
og solidaritet hitter lige nu. Før har vi bare raget til os, men nu gør vi op med
forbrugskulturen og bliver mere ansvarlige i forhold til miljøet,« siger hun.
DBA kender tendensen
På den populære køb og salg-hjemmeside DBA.dk genkender man også billedet med
genbrugslystne danskere. I 2008 fik hjemmesiden tre millioner annoncer, og i 2011
var det tal steget til 7 millioner.
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kirstine26
Skolen vs Arbejdspladsen.
Tak for alle de dejlige kommentare. Og dejligt at
se at jeg ikke er alene med min galde ^^ Idag
skal jeg arbejde..

sepia
Når man vender tingene på hovedet
Spejling i en skovsø :-)

»Vi ser tydeligt, at danskerne handler mere brugt, end de har gjort før. Mange sælger
deres ejendele, så de kan få penge til at rejse for i stedet, og så er der også mange,
der tænker på miljøet,« siger Simon Karsø kommunikationschef hos DBA.
Han er dog ikke bange for at det ny låne/leje-koncept vil udkonkurrere DBA.

lillepolle
HVORFOR GÅ PÅ BURGERBAR?
Debat herom i lillepolles debatgruppe! Vel mødt!
Hilsen Polle

zagittariuz
Uha hvor ville jeg..

»Konkurrence er altid velkommen. Vi ved, at folk gerne vil sælge og købe brugt. Det
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ligger så dybt i danskerne, og så er der også nogle ting, man bare gerne vil eje i stedet
for at leje,« siger Simon Karsø, der nævner iphones og børnetøj som populære
genbrugsting.
På Jepti.dk finder man i øjeblikket flest annoncer for trailere, haveredskaber og
værktøj. Stifterne håber, at danskerne vil have delt en million ting inden 2015.
jepti.dk
Om Jepti.dk
- Det er gratis at oprette en profil på Jepti.dk.
- Man kan søge på genstande i sit eget område.

storfornuften
Genindfør dødsstraf for børnemord
og..
- Personligt mener jeg, at en morder, der bare
henretter en tilfældig lille pige i en skolegård,
bør..

Se de sidste 100 blogindlæg
Seneste kommentarer
Sådan koger du det perfekte æg
Fedt at 24timer har givet deres
erhvervspraktikant lov til at skrive en
yderst interessant artikel...
AGK holdt svensk legestue

- 7,5 procent af alt, hvad man tjener på udlejning, går til ejerne.
- Brugerne bestemmer selv, hvor meget de vil tage for at udleje deres ejendele, eller
om de vil gøre det helt gratis.
- 10 procent af overskuddet går til godgørende formål, der fremmer bæredygtigt
forbrug og udvikling
Kilde: Jepti.dk
Af Iben Mortensen/iben.mortensen@24timer.dk

Klumme: Spil for andre folks penge..
Stor formue med mindst mulig indsats,
den vil der altid være nogen, som går
efter...
Politikere vil have gæstelærere..
hahahahahaha, godt hvæst, Nusle.
Politikere vil have gæstelærere..
Ved du hvad, Minidrivhus - det er
beregning af rumfang og massefylde
heller ikke, men det er der..

FORBRUGERLIV - TEMA

Kupon skal lokke dig ud af de danske butikker
Du bliver lokket af komisk små mængderabatter
Forbrugerliv: »Jeg handler flittigt på Amazon«
Det er slut med at kalde frugt 'super'
Danone kan have vildledt syge mennesker
Nespresso binder kunder med tilbagebetalings-tilbud
Forbrugerliv: Mia Jexen
Forbrugerliv med Pernille Vallentin
Omfattende vildledning med Nøglehulsmærket
Forbrugerliv: Neel Rønholt
Slagterigiganten Danish Crown fusker med kødet
EnL kræver et totalt forbud mod bisphenol A
Tags: indkøb, lån, jepti, forbrugerråd

Annonce: Gratis lærebøger og kompendier til studerende - klik her

Facebook
Vis vennerne på Facebook hvad du læser lige nu på
24timer.dk!
Klik på knappen "Connect with Facebook" og følg instruktionen.

Din kommentar til Drop indkøbene og lej af en fremmed:
Kan du bidrage med en kommentar til emnet? Du kan lynhurtigt oprette en profil på 24.dk
Så deltager du i samtalen og kan samle sammen til præmier. Opret profil her.
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Sådan får du hvilepuls i hverdagen
24timer tog journalist og forfatter Charlotte
Højlund - mor til syv - med i legestue. Her gav
hun gode råd om familieliv, børneopdragelse og
parforhold
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Biers barnlige glæde består
Oscar-vinderen Susanne Bier ser frem til at lave
sin anden Hollywood-produktion. Hun holder fast
i glæden ved at lave film, men er lidt nervøs for,
hvordan det bliver at arbejde med krævende
pengemænd i ryggen
Sec-butikken
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