
Laihian Nuukuurenviikon kierrätyskirppiskohteet, karttamerkit, numerot ja osoiteet

N:o Kohde osoite Myyntipaikka; kuvaus myynnissä olevista tavaroista

aukioloaika

klo - klo

1 Praskintie 153, Ruto Wanhan Rinteen Kahvilan yhteydessä kotikirppistä; vaatteita, urheiluvälineitä, kirjoja, leluja, astioita 12 … 18

2 Maunulantie 138 piha; lasten vaatteita ja leluja, kirjoja, pelejä, astioita, lamppuja, iratainta, onnenpyörä - joka pyöräytys voittaa. 10 - 18

3 Vaasantie 132 piha ja ulkorakennus, 1900-luvun pulloja, vanhoja kodin käyttötavaroita, taidetta, antiikkia 10…18

4 Vaasantie 100 katos ja piharakennus; lasten pitkä/ptkähihaisis T-paitoja, astia/lasi tavaraa, kenkiä, valaisimia, antiikkia, paljon muuta 10…18

5 Asematie 25 halli; Käyttö- ja sisustus tavaraa, vaatteita vauvasta vaariin, huonekaluja yms. Antiikkia 10…18

6 Västintie 6 piha; naisten ja lasten vaatteita, leluja, sisustustavaroita, kodin tekstiilejä, cd:tä ja dvd:tä, keittiötavaroita ja paljon muuta. 10...18

7 Laihiantie 39 Pellavasydän etupiha, paikoituspaikka; paljon kaikkea laidasta laitaa. 10…16

8 Laihiantie 42, Siwan piha;sekalaista laidasta laitaan 10…18

9 Laihiantie 42, Siwan piha; sekalaista tavaraa 10…18

10 Mekaanikontie 2 autokatos; moottoripyörä, piano, keinu, nypläystyynyjä ja -tarvikkeita, leluja, autotalli roinaayms. 10…18

11 Mekaanikontie 2 autokatos; aikuisten ja lasten vaatteita, leluja yms. 10…18

12 Laihiantie 20 B piha; kenkiä, koruja, kodin koneita, vaatteita,laseja, astioita, laukkuja, leluja, hyllyjä, kodin tavaroita 10…18

13 Leipurintie 1 piha+autotalli; mattoja, sänky+patja, valkoposliinia, tsekkil. mankeli, pihakeinu, kanverkkoa, vaijeria, yms. 11…18

14 Muurarintie 6 sekalaista tavaraa useammasta taloudesta 10 - 18

15 Tuohitie 19 piha; aarteita varaston uumenista ja poikien leluja. 10 - 18

16 Karpalotie 12, teltta, autotalli ja katettu terassi; huonekaluja, lasten/aikuisten vaatteita ja kenkiä, leluja, kirjoja, levyjä, valaisimia, kodin tavaraa 10…20

17 Pihlajatie 4 A 2 pihan; lasten vaatteita, BabyBjörn sitteri, Avent sterilointilaite/tuttipulloja, kuntopyörä, PS3 -pelejä, lasia ym. 10…16

18 Pihlajatie 4 B 6 autokatos; kodin käyttötavaroita, leluja, kirjoja yms. 10 - 18

19 Pihlajatie 4 B 7 kesäkalusto, kodin käyttötavaroita jne. 10 - 18

20 Otsontie 3 piha;lastenvaatteita, leluja, pelejä, antiikkinen huonekalu, arabiaa, oksasilppuri, pomppulinna, 12…18

21 Vuorelantie 24 autotalli+portinalunen, lastenvaatteita (tyttö 134-164), leluja, uusia/vanhoja valaisimia, kenkiä, kirjoja… 10…18

22 Rintatie 3 pihalla+parkkipaikka;  lasten tarvikkeita, äitiysvaatteita, lasten- naisten- ja miestenvaatteita, koti- ja sisustustavaroita. 10 - 18

23 Länsitie 574 piha + ulkorakennus; sisustustavaroita, antiikkia, kirjoja, lasten urheiluvälineitä.. 10…15

24 Länsitie 662 autotalli; taloustavaraa, kirjoja, aikuisten vaatteita ja kenkiä, valaisin,ylijäämätavaraa ja koivuklapeja 1,5 m3:n säkeissä. 10 - 18

25 Rajakankaantie 19 autotalli ja piha; astioita, vaatteita, lasitavaraa, kahvia, vohveleita, pullaa, mehua, 10…18

26 Vaasantie 266 huoltamo; kahvia, leivonnaisia, ruokaa 10…18


