
1. Storkärrvägen 7

4 försäljare: möbler,

motionscykel, kläder,

barnkläder, skor, barnskor

2. Ahlskogsvägen 49

4 försäljare: kläder,

inredningsprylar, leksaker,

lampor, klockor, smycken

(silver + dublé, nya),

inredningsartiklar och -material,

bildelar m.m. Även försäljning

av kaffe + dopp.

3. Bastvägen 307

Barnkläder, skor, leksaker,

prydnadssaker, gardiner m.m.

4. Bastvägen 63

2 försäljare: bl.a., frysbox,

takbox, barnsängar och lite ett

och varje.

5. Heimbackavägen 8

5 försäljare: husgeråd,

tidningar, böcker, kläder (barn-

o. vuxen), möbler,

inredningsaker, smycken etc.

6. Heimbackavägen 30

Säljs allt mellan himmel och

jord.

7. Nybyvägen 285

3 försäljare: kläder, skor,

väskor, barnkläder samt

inredningssaker.

8. Nybyvägen 171

Flera försäljare: barnkläder i

olika storlekar för både pojkar

och flickor, leksaker, tidningar,

böcker, tyg, köksattiraljer,

pysselmaterial m.m.

9. Pelostrandvägen 115

Vill du hitta någon unikt så kan

det vara här - diverse saker

säljs.

10. Markusbackavägen 137

3 försäljare: barnkläder

st.68-98, kläder, skor,

inredningsprylar, böcker,

bildelar, försäljning av varma

örfilar, kaffeservering

11. Markusbackavägen 148

2 försäljare: stora

klädställningar i metall,

scoterdelar, prydnadsföremål,

kattflaskor, mattor, förstärkare,

datorer (utan användar-

system), LP-skivor, nya

inhemska dopklänningar, mm.

Flick-kläder 14-18 år. Vid regn

är försäljningen i stallet.

Öppet kl. 12-21.

12. Markusbackavägen 157

Kläder, filmer, porslin, lampor,

böcker, motorcykelkläder,

xbox-spel, skor, gardiner,

leksaker, idrottsutstyrsel m.m.

Öppet kl. 14-18.

13. Skrikovägen 443

Olika saker, kläder, skor,

prydnadsföremål m.m.

14. Skrikovägen 423

Diverse saker och mycket

barnkläder.

15. Skrikovägen 400

All slags loppissaker.

16. Skrikovägen 347

3-4 försäljare: kläder i alla

storlekar (bl.a. barn- och

ungdomskläder), gamla möbler

och fönster m.m.

17. Skrikovägen 135

Loppis-butik i en gammal ria,

kom för att fynda - låga priser,

massor med saker!  Alla

besökare deltar gratis i

utlottningen av en stor

piknik-korg!

18. Mellangränd 1

3 försäljare: matservice,

kaffeservice, ljusstakar, böcker,

barnkläder, skor m.m. Öppet kl.

14-20.

19. Pelostrandvägen 7

3 försäljare: kläder, leksaker,

inredningssaker m.m.

Kaffeservering.

20. Strandbrinksvägen 6

4 försäljare: kläder, böcker,

skor, leksaker, väskor,

oriflame-produkter m.m.

Kaffeservering.

21. Murickvägen 10

Flera försäljare: kläder för

vuxna och barn, husgeråd samt

annat smått och gott.

22. Ollisbackavägen 5

3 försäljare; diverse prylar,

kläder, retro, kosmetika mm.

23. Hembygdsgården

      Hagforsvägen 1

Åtminstone 10 marknads- och

loppisförsäljare: Originella,

mindre och äldre saker, verktyg,

böcker, smycken, allt begagnat.

Barnkläder, leksaker och

böcker. Nya Nedervetil

t-skjortor, silversmycken och

handarbeten. Godisförsäljning,

presentartiklar i trä. IK Myrans

damer säljer korv, kaffe, limsa,

trip mm.Vi är över 100 försäljare
fördelade på 38 gårdsplan! Arrangör: Nedervetil kommundelsnämnd

Järjestäjä: Alavetelin kunnanosalautakunta

24. Hagforsvägen 14

3 försäljare: barnkläder,

babytillbehör, husgeråd etc.

Mannerheims

barnskyddsförbund (MLL) delar

ut ballonger och säljer sina

produkter mm.

25. Gillestuganvägen 13

Bl.a. möbler, husgeråd, böcker,

två barncyklar och två

hopfällbara barnkärror.

26. Murickvägen 208

3 försäljare: kläder, små pryl,

Dr. Melumad produkter,

motorcykel, bildelar, mopodelar.

Försäljning av saft och bullar.

Utlottning av en matkorg. Öppet

kl. 12-21.

27. Forskantsvägen 141

10 försäljare: kläder för barn o

vuxna, textiler, tupperware,

leksaker, sportutrustning,

växter (bl.a. klematis, perenner,

buskar), böcker, möbler... Café

med kaffe-, lemonad-, saft-,

godis- och bullaförsäljning.

IK Myrans damer har

korvförsäljning.

28. Forskantsvägen 150

Här kan du dricka kaffe och

doppa för en liten slant i vacker

konstmiljö. Säljes även konst +

diverse annat.

29. Forskantsvägen 197

Flera försäljare: olika slags

loppisvaror, även gamla saker

och retrosaker.

30. Grusbackavägen 121

2 försäljare: barnkläder,

leksaker, kläder, inredningprylar

& diverse annat.

31. Seljesvägen 209

2 försäljare: bl.a kläder, skor,

babykläder, skötbord, leksaker

och en mönkijä.

32. Seljes semesterby,

      Seljesåsen 204

3 försäljare: kläder, husgeråd,

inredningsprylar, mindre och

större arbetsverktyg och mycket

saker som blivit över efter flytt.

33. Vestersundsvägen 373

Flera försäljare: allt från kläder

till heminredning, elektronik till

bilar.

34. Tastvägen 41

Blandade loppissaker. Kom och

titta!

35. Kainovägen 40

9 försäljare: barn- o

vuxenkläder, leksaker,

husgeråd, möbler, häst- och

ridtillbehör, akvarium.

Pop-up-café. Öppet även

lö-sö (12-13.7) kl. 12-17.

36. Loulusstigen 19

4 försäljare: kläder, verktyg,

keramik & andra kärl,

prydnadssaker samt andra

föremål. Utecafé för törstiga

fyndare!

37. Loulusvägen 100

Kläder, skor, böcker, leksaker,

köksprylar/maskiner mm...

Kaffe med dopp.

38. Viitavesivägen 85

Kläder,möbler,tidningar och

böcker.


