Second hand & antikviteter

STENSTALLET (1)
Det gamla Stenstallet ligger beläget i vackra Sorunda, Nynäshamn. Här välkomnar Tove er till en lada med
allt ifrån antikviteter, shabby chick, porslin, tyger med mera.
Adress: Fållnäs gård, Lisö, 148 97 Nynäshamn
Kontakt: 070-261 60 15, stenstalletskuriosa@live.se
KLÄDIS & SMÅTT SORUNDA (2)
Säljer nytt och second hand. Sortimentet av second hand består av herr-, dam-, barn-, fest-, träning- och
märkeskläder, smycken, väskor, skor och leksaker. Det nya består av smycken och klockor, kläder, strumpor
och underkläder, skor, leksaker, roliga presenter och heminredning. Tar emot kort och swish.
Adress: Torp 40, 148 70 Sorunda
Kontakt: 070-733 42 08, kladis@hotmail.se www.klädisosmått.se/
BINGETING (3)
Bingeting har fått namn efter Sorundaprofilen Bengt-Inge "Binge" Hertzman, som äger och driver denna
100 kvadratmeters fyndplats. En skattjakt här kan ge en skörd av både loppisföremål och antikt, möbler och
småplock. Speciellt porslin och glas ska vara lätt att fynda här då det är något av en specialitet hos ägaren.
Adress: Teknikervägen 7, 149 45 Nynäshamn
Kontakt: 070-866 12 78, info@bingeting.se, www.bingeting.se
SKYDDSVÄRNET GOTTHEMS CAFÉ & SECOND-HAND (4)
Gotthems Second Hand är fylld med spännande saker, kläder och inredning. Second hand-butiken drivs av
våra duktiga deltagare som arbetstränar tillsammans med erfarna handledare.
Adress: Bryggargatan 17, 149 41 Nynäshamn
Kontakt: 08-729 17 33, www.skyddsvarnet.se/arbetsintegrering/cafe-second-hand/
KUPAN (5)
Kupan är Röda Korsets second hand-butik. I butiken finns det alla möjliga slags prylar, bland annat kläder,
porslin, böcker och smycken.
Adress: Telivägen 8, 149 41 Nynäshamn
Kontakt: 08-520 166 48, http://kommun.redcross.se/nynashamn/
ÅSAS LEKSAKS- OCH KLÄDFÖRMEDLING (6)
Central second-hand butik med hela 400 kvadratmeter av kläder och leksaker för hela familjen.
Försäljning av leksaker, barn- och spädbarnsutrustning, barnvagnar och sport- och fritidsutrustningar.
Adress: Gallerian, Fredsgatan 5, 148 50 Nynäshamn
Kontakt: 08-520 112 35, info@leksaksformedlingen.com www.leksaksformedlingen.com/

MÄRKESRETUREN (7)
Märkesreturen inriktar sig på förmedling av märkes- och kvalitetskläder och skor för dam, herr och barn från
skolåldern. Butiken finns i en av Nynäshamns äldsta fastigheter på Centralgatan 5B, byggd i början av 1910talet.
Adress: Centralgatan 5B, 149 32 Nynäshamn
Kontakt: nynashamn@markesreturen.se, Facebook
PERNILLAS BARN & DAM SECONDHAND (8)
Hos Pernillas Barn & Dam Secondhand kan du göra riktiga fynd bland det stora sortimentet till låga priser.
Adress: Folkets Hus, Stadshusplatsen 3 Nynäshamn (i källaren)
Kontakt: 073-683 85 84, www.pernillas.se

