
1. Storkärrvägen 7

4 myyjää: huonekaluja, kuntopyörä,

vaatteita, kenkiä, lastenvaatteita ja

-kenkiä

2. Ahlskogsvägen 49

4 myyjää: vaatteita,

sisustusesineitä, leluja, lamppuja,

koruja (hopea + dublé, uusia),

sisustustarvikkeita ja -materiaaleja,

autonosia mm. Myös kahvi ja pulla

myynti.

3. Bastvägen 307

Lastenvaatteita, kenkiä,

sisustusesineitä, verhoja mm.

4. Bastvägen 63

2 myyjää: mm. pakastin,

suksiboksi, lastensänkyjä ja paljon

muuta monenlaista.

5. Heimbackavägen 8

5 myyjää: astioita, lehtiä, vaatteita

(lasten ja aikuisten), huonekaluja,

sisustusesineitä, koruja mm.

6. Heimbackavägen 30

Myydään kaikkea maan ja taivaan

väliltä.

7. Nybyvägen 285

3 myyjää: vaatteita, kenkiä,

laukkuja, lastenvaatteita sekä

sisustustavaroita.

8. Nybyvägen 171

Useampi myyjä: eri kokoisia

poikien ja tyttöjen vaatteita, leluja,

lehtiä, kirjoja, kankaita,

keittiötarvikkeita,

askartelumateriaaleja mm.

9. Pelostrandvägen 115

Mikäli etsit jotain erikoista voit

löytää sen täältä - myydään

erilaisia tavaroita.

10. Markusbackavägen 137

3 myyjää: lastenvvaatteita koot

68-98, vaatteita, kenkiä,

sisustustavaroita, kirjoja,

autonosia, myydään lämpymiä

korvapuusteja ja kahvia.

11. Markusbackavägen 148

2 myyjää: metallisia isoja

vaatetelineitä, skootterin osia,

koriste-esineitä, kissapulloja,

mattoja, kaiuttimia, tietokoneita

(ilman käyttöjärjest.), LP-levyjä,

uudet kotimaiset kastemekot,

uudet nukensängyt, mm. 14-18 v.

tyttöjen vaatteita. Sateen

sattuessa, myynti on tallissamme.

Myyntiaika klo 12-21.

12. Markusbackavägen 157

Vaatteita, filmejä, porsliinia,

lamppuja, kirjoja,

moottoripyörävaatteita,

xbox-pelejä, kenkiä, verhoja, leluja,

urheiluvälineitä mm.

Myyntiaika klo 14-18.

13. Skrikovägen 443

Monenlaista tavaraa, vaatteita,

kenkiä, sisustustavaroita mm.

14. Skrikovägen 423

Monenlaista tavaraa ja paljon

lastenvaatteita.

15. Skrikovägen 400

Kaikenlaista kirppistavaraa.

16. Skrikovägen 347

3-4 myyjää: kaiken kokoisia

vaatteita  (mm. lasten ja nuorten

vaatteita), vanhoja huonekaluja ja

ikkunoita mm.

17. Skrikovägen 135

Kirppiskauppa vanhassa riihessä.

Tule tekemään löytöjä - alhaiset

hinnat ja paljon tavaraa! Kaikki

käviät osallistuvat ilmaiseksi ison

piknik-korin arvontaan!

18. Mellangränd 1

3 myyjää: ruoka- ja kahviastiastoja,

kynttilänjalkoja, kirjoja,

lastenvaatteita, kenkiä mm.

Myyntiaika klo 14-20.

19. Pelostrandvägen 7

3 myyjää: vaatteita,

sisutusesineitä, leluja mm.

Kahvitarjoilu.

20. Strandbrinksvägen 6

4 myyjää: vaatteita, kirjoja, kenkiä,

leluja, laukkuja, oriflame-tuotteita

mm. Kahvitarjoilu.

21. Murickvägen 10

Useampi myyjä: lasten ja aikuisten

vaatteita, keittiötarvikkeita ja muuta

pientä kivaa.

22. Ollisbackavägen 5

3 myyjää; monenlaista tavaraa,

vaatteta, retro, kosmetiikkaa mm.

23. Hembygdsgården

      Hagforsvägen 1

Ainakin 10 markkina- ja

kirppismyyjää: Erikoisia, pieniä ja

vanhempia tavaroita, työkaluja,

kirjoja, koruja, kaikkea käytettyä.

Lastenvaatteita, leluja ja kirjoja.

Uusia Alaveteli t-paitoja, hopea-

koruja ja käsitöitä. Makeismyyntiä,

puisia lahjatavaroita. IK Myranin

naiset myyvät makkaraa, kahvia,

limsaa, trippiä mm.

Yli 100 myyjää 38 pihalla!
Järjestäjä: Alavetelin kunnanosalautakunta

Arrangör: Nedervetil kommundelsnämnd

24. Hagforsvägen 14

3 myyjää: lastenvaatteita,

vauvatarvikkeita, keittiötarvikkeita

mm. Mannerheimin

lastensuojeluliitto jakaa ilma-

palloja ja myy tuotteitaan mm.

25. Gillestuganvägen 13

Mm. huonekaluja, keittiötarvikkeita,

kaksi lastenpyörää ja kaksi

kasaantaittuvaa lastenkärryä.

26. Murickvägen 208

3 myyjää: vaatteita, pieniä

tavaroita, Dr. Melumad tuotteita,

moottoripyörä, auton ja mopon

osia. Myydään mehua ja pullaa.

Arvotaan ruokakori.

Myyntiaika klo 12-21.

27. Forskantsvägen 141

10 myyjää: aikuisten ja lasten

vaatteita, tekstiilejä, tupperware,

leluja, urheiluvälineitä, kasveja

(mm. klematis, perennoja ja

pensaita), kirjoja, huonekaluja...

Kahvila, jossa myydään kahvia,

limsaa, mehua, karkkia ja pullaa.

IK Myranin naiset myyvät

makkaraa.

28. Forskantsvägen 150

Täällä voit juoda kahvia ja ostaa

pullaa pienellä rahalla nauttien

kauniista taideympäristöstä.

Myydään taidetta ja muuta.

29. Forskantsvägen 197

Useampi myyjä: erinäköistä

kirppistavaraa, myös vanhoja ja

retro tavaroita.

30. Grusbackavägen 121

2 myyjää: lastenvaatteita, leluja,

vaatteita ja muuta sekalaista.

31. Seljesvägen 209

2 myyjää: mm. vaatteita, kenkiä,

vauvanvaatteita, hoitopöytä, leluja

ja mönkijä.

32. Seljes semesterby,

      Seljesåsen 204

3 myyjää: vaatteita,

keittiötarvikkeita, sisustusesineitä,

pienempiä ja isompia työkaluja ja

paljon erilaista tavaraa joka jäänyt

yli muutossa.

33. Vestersundsvägen 373

Useampi myyjä: kaikkea vaatteista

kodinsisustukseen, elektroniikasta

autoihin.

34. Tastvägen 41

Sekalaista kirppistavaraa. Tule

katsomaan!

35. Kainovägen 40

9 myyjää: lasten- ja aikuisten

vaatteita, leluja, keittiötarvikkeita,

huonekaluja, hevos- ja

ratsastustarvikkeita, akvaario.

Pop-up-kahvila. Avoinna myös

la-su (12-13.7) klo 12-17.

36. Loulusstigen 19

4 myyjää: vaatteita, työkaluja,

keramiikkaa ja muita astioita,

koristeesineitä ja muita esineitä.

Ulkokahvila janoisille aarteiden

etsijöille!

37. Loulusvägen 100

Vaatteita, kenkiä, kirjoja, leluja,

keittiötavaroita/koneita mm...

Kahvia ja pullaa.

38. Viitavesivägen 85

Vaatteita, huonekaluja, lehtiä ja

kirjoja.


