
Fynda hela helgen under Bymellaveckan!
M Stenbacka Loppis med Gammalt o Nytt. Gubbhörna med garagerensning, 
 Guns Garn, Tomtar i en vrå, Julias fika med hembakat. Arnes kolbullar med 
 hemlagad lingonsylt 30 kr. Bakluckeloppis, 100 kr platsen anmäl till 073-022 77 30. 
 Samma tider som byaloppiset.

N Loppis i Karl-Hermans, Hällbo.

O Välkomna att fynda på vår sommarstugeloppis, det finns allt från barnsaker,
 kläder, verktyg till inredning/husgeråd m m.  Fika finns till försäljning! Swish 
 eller kontantbetalning. Följ skyltarna (sommarestugeloppis) från Stationsgatan 
 vid avfarten med skylten Västansjö 3, Västansjö byväg, över bron vid Gällsån.

Q Sallings loppisbodar och café. Massor av prylar, pinaler och möbler. 
 Hembakat fika. Öppet hela Bymellaveckan, 20/7-21/7 10-17, 22/7-28/7 11-16. 
 Swish eller kontantbetalning. Skyltat från vägen mellan Hällbo och Kilafors.

R Välkommen till loppis i Larses, Stugubackvägen. Här finns diverse smått och gott, 
 kaffe och hembakat fika. Kontant eller swish betalning. Öppet endast 20-21/7.

S Loppis och café i Lillsves lillstuga. Här får man även titta på våra olika fåglar, 
 höns, duvor, fasaner, ankor och vaktlar samt våra dvärgetter med killingar. 
 Öppet även andra dagar när skylten vid Hällbovägen är uppe. Mobil 070-254 92 46.

T Slöjd och hantverk i Kolmätars. Anna och Margareta säljer slöjd, hantverk och 
 återbruk. Möbler, loppis, kuriosa och fika.

U Välkomna till vårt gamla hus som vi fyllt med massor av loppisfynd. 
 Här finns allt och lite till!

V Loppantik på Nolagatan Västerberg 3022. Vi tar kontanter eller swish.
 Öppettider andra dagar se skylt nere vid vägen. Besök oss på Facebook, LoppAntik.
  Vid frågor ring 070-657 37 63 Inger Trollarv.

X Lötenloppis i Lötens bygdegård den 20 juli kl 10-16. Det är andra huset på vänster 
 sida efter Tönsenvägen, en mysig liten bygdegård, tidigare skola. Loppis, fika och 
 hamburgare. Arr. Lötens Bygdegårdsförening

Y Loppis i Hallen 20-21 juli, öppet kl 10-15 i Uthuset, vid Ullspinneriet i Kilafors. 
 Arrangeras av Per m.fl.

Fynda hela helgen under Bymellaveckan!
Stora Loppishelgen 21 – 22 juli kl 10.00 – 17.00, 
Andra dagar och öppet-tider anges. 
På baksidan har du en karta med loppis-platserna inprickade.

A Välkommen till loppis vid Byss-Olles Gårdsmuseum i Belsbo. 
 Ett tält och släpvagn fyllda med prylar. Våfflor samt fika finns att köpa. 
 Betala med swish eller kontant. Ingrid mobil 070-295 58 02.

B Friskens Loppis, Flugbo där väderspåmannen Paul Frisk bodde. Loppis, korv med 
 bröd och enkel fika finns att köpa. Öppet även fredag kl 10-19. Helst kontanter 
 dålig mottagning för swish. Välkommen!

C Välkommen till Loppis i Flugbostugan 7394

D Bedas Loppis Östansjöbor, c:a 5 km från vägskälet i Hällbo mot Rickebo.
 Brett utbud av gammalt o nytt, tel 0278-801 33. Öppet övriga dagar hela 
 Bymellaveckan kl 12-16. Annan tid under helgerna ring gärna då. 

E Åsas loppis Hällbo. Precis bredvid badet i Lillvik, bland de små husen. 
 Swish eller kontanter Mobil 070-608 90 47.

F Loppis vid Hällbo 9048. Smått som Stort!!! Även försäljning av teckningar och
 skisser av Nils Frisk. Kerstin Jernberg 073-020 46 73.

G Storbyns logloppis i Hertsjö. Blandat utbud påfyllt med gammalt och nytt, 
 kuriosa, allmoge, sport och antikt . Vi öppnar redan fredag kl 10-20.

H Välkommen till Ullas loppis!  Diverse loppis och kuriosagrejor. 
 Öppet när skylten vid vägen visar det. Går att betala kontant eller swish.

I Säljer lite av varje på min loppis, typ porslin, kläder, lite tyger bl.  
 Lite gubbprylar och  annat smått och gott.

J Västtjärs Lada Gårdsloppis, antikt, retro, gubbhörna och barnloppis. 
 Håll utkik efter cykeln i stora kurvan i Herte. Välkomna!

K Morvägens loppis är öppen hela veckan och i anslutning till den finns 
 hamburgare till försäljning. 

L Här kan du fynda bland allehanda loppisprylar, möbler, mm. 
 Byns godaste fika - alltid billigt och dagsfärskt och alltid hembakat.



“Pilla gärna loss det här innerbladet, om du ska göra en upptäcktsresa till loppisarna.”

	FYNDA PÅ LOPPIS
Här hittar du oss:

A. Byss-Olle Gårdsmuseum

B. Friskens loppis, Flugbo

C. Eva i Flugbo

D. Bedas loppis, Östansjöbor

E. Åsas Loppis i Hällbo

F.  Hällbo 9048, Gammelgår’n

G. Storbyns loppis i Hertsjö

H. Ulla och Lasses loppis

I. Norrbackeloppis i Herte

J. Västtjärs Lada

K. Morvägens Loppis

L. Oppigårdsladan, Östansjö

M. Stenbacka loppis

N. Karl-Hermans

O. Sommarstugeloppis

Q. Sallings loppis i Västansjö

R. Larses

S. Lillsves Lillstuga

T.  Kolmätars  
     Anna och Margareta

U. Västerberg

V. Loppantik på Nolagatan

X. Lötenloppis 
     i Lötens bygdegård

Y. Loppis i Hallen


