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Linnés trädgårdsfest 2017 

Presentation av utställare på marknaderna, samverkanspartners, medarrangörer och 
arrangörer. 

  
 
Utställare på marknaderna: 
 
Alunda Järngjuteri AB 
www.alundajarngjuteri.se 
Vi gjuter - ni njuter! Gjutjärnsurnor i egen tillverkning. Försäljning konsthantverk 
 
Anette Wixner Kultur, Trädgårdskonst och finurligt hantverk 
Säljer hantverk och konst som passar i trädgården eller på balkongen. Materialet är ofta direkt från naturen 
eller återbruk. Försäljning konsthantverk och växter. 
 
Design av Lapponica Tvålar  
www.lyckobio.com   
Flora & Fauna Lapponicas ekotvål-serie av vilda blommorna och djur som lever i norra Skandinavien. 
Konst, utställning. 
 
Firma Micke Örneholm    
www.catrines.se 
Naturliga skärbrädor från Catrines. Naturliga skärbrädor av Uppländskt virke. Försäljning av skärbrädor. 
 
Forever Living Products  
www.foreverliving.se och www.myaloevera.se      
Försäljning av Aloe Vera-produkter plus eteriska oljor. Försäljning plus tävlingar med möjlighet att vinna 
presentkort i våra webbshoppar. 
 
Framiadesign 
Unika och kundanpassade mönster till textilprodukter, gärna med anknytning till naturen. Anpassning av 
mönstret efter dina önskemål. Försäljning konsthantverk. Konst. 
 
Frö och Freja, Trollens Prod. 
www.trollens.se 
Frö och Freja, Trollens Örtsalt, ekologiskt framställt. Trollen Örtsalt, på marknaden i ca 30 år. 
Ingefärsmarmelad, bakverk, nålbindningsalster. Försäljning mathantverk.  
 

GO Adventure 
https://goadventure.se/ 
Roliga upplevelser i annorlunda miljöer 
Uppsalas största aktivitetsföretag erbjuder flera olika aktiviteter och guidade turer.  
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http://www.catrines.se/
http://www.foreverliving.se/
http://www.myaloevera.se/
http://www.trollens.se/
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Grävlings Naturprodukter Gräsö 
Tjärljus, honungsljus, salvor, tjärtvål, nautica, horn-, ben-, trä- och trådslöjd, nålbindning. Försäljning av 
hantverk, hemkokta salvor, tvål, lädersmorning. 
 
Humlebo Inredning & Trädgård  
www.humleboinredning.se  
Noga utvalda saker för hem & trädgård.  Guldkorn från butiken såsom trädgårdsdekoration, buketter, 
kransar mm. Försäljning av trädgårdsdekoration, buketter och kransar. 
 
Härjedalsbröd  
www.svensktmathantverk.se 
Egen tillverkning i Härjedalen, Lillhärdal. Försäljning mathantverk 
 

Linnés vänner   
Linnés Vänner är föreningen som är intresserad av natur och kultur och därför vill stödja och utveckla 
verksamheterna kring Uppsala linneanska trädgårdar. 
 
Maj-Lis Pettersson 
Mer eller mindre ovanliga växter 
Du som gillar lite udda växter, såsom ödlekalla, konjakknölkalla, taro, montbretia och trädormbunke, 
finner dessa i min monter. Försäljning växter. 
 
Näsets Gröna   
www.nasetsgrona.se 
Besöksträdgård med sommarkafé, grönsaker, trädgårdsrådgivning m m. Grönsaksplantor, blommor, örter. 
Försäljning växter, Informationsbord. 
 
Pekoe ekologiskt te 

Ekologiskt te från enskilda tegårdar där jordmån, klimat och hantverk ger rena, äkta smaker. Från Kina, 
Vietnam, Indien, Nepal, Sri Lanka och Rwanda. Försäljning mathantverk 

 
Solhems krukmakeri   
www.solhemskrukmakeri.se 
Krukmakeriet med föremålen för trädgården, maten vi odlar och äter, hemmet och för konsten. 
Försäljning konsthantverk. 
 
STA Upplandskretsen 
www.sta-uppland.se 
Försäljning av vanliga och ovanliga trädgårdsväxter. För vackrare trädgårdar - mera varierade, 
personligare, rikare på arter och sorter. Information och försäljning. 
 
stadsvandringaruppsala.se 
Linnépromenad i stan. En guidad vandring om Linnés tid som student, pärlodlare, lärare och rektor.  
Start korsningen Linnégatan-Svartbäcksgatan, se program.   
 
Svamploftet i Skogstibble  
svamploftet@allestedt.se  
Utbildad Svampkonsulent och medlem av Svampkonsulenternas Riksförbund. Säljer torkad svamp/ 
mathantverk. Svampkurser, utställningar och skogsexkursioner för grupper.   
 
Sällskapet för 1700-talsstudier 
www.1700-tal.se 
Sällskapet för 1700-talsstudier. Vi berättar om vår verksamhet och årsskriften "Sjuttonhundratal" 
Informationsbord. Vetenskap 
 
Sällskapet Gustafs Skål, levande kulturhistoria  

http://www.humleboinredning.se/
http://www.svensktmathantverk.se/
http://www.nasetsgrona.se/
http://www.solhemskrukmakeri.se/
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www.gustafsskal.se  
Dans, musik, föredrag. Försäljning konsthantverk. Informationsbord. Familj/barn. Dans  
 
Svenska Pelargonsällskapet  
www.pelargonsallskapet.com   
Information om pelargoner och sticklingsförsäljning. Information om pelargoner och hur man sköter 
dem. Egenodlade sticklingar av pelargoner. Försäljning växter 
 
Tierps Biodlarförening  
www.biodlarna.se 
Uppsalas biodlare 100 år. Utställning av gamla redskap, protokoll, foton. Honungsförsäljning. 
Visningskupa med levande bin. Försäljning mathantverk. Information. 
 
Trädgårdsfröet 
Perenner, barrväxter, pioner. 
Perenner, många ovanliga, gräs, ormbunkar, barrväxter, pioner. Försäljning växter 
 
Uniki D Sign    
www.uniki.se  
Glassmycken på eget vis, i fantasifull design - ljuvt romantiska - svarta rockiga - det lilla och diskreta - det 
stora och uppseendeväckande. Försäljning konsthantverk.  
 
Uppsala TrädgårdsSällskap 
www.uppsalats.se 
Uppsala TrädgårdsSällskaps tipsfrågor. Lär dig mer om Linnés växter genom våra tipsfrågor. Vi 
informerar om vår verksamhet och säljer. Informationsbord 
 
www.skultunatradgardsbod.se 

Vi säljer vanliga och ovanliga perenner samt ovanliga pelargoner och begonior.  Försäljning växter  

 
Ängslyckans Stenugnsbakeri 
Försäljning av Historiska bröd, bland annat Upplandskubb, Linnes godaste (kanske...) 
Försäljning mathantverk. Information. Lite storytelling runt historiskt bröd! 
 
Örbygård 
Gården med egna lammskinn, ullgarn från egna lamm, skinnhantverk och småsaker från bondgården 
Försäljning konsthantverk. 

 
 
Fördragshållare: 

Journalisten och författaren Karin Berglund, och författaren och tecknaren Jessica Berglund. 

 

Samverkansparter: 

Världsklass Uppsala. Ett unikt samarbete mellan ett antal företag, Uppsala kommun, landstinget och 
Uppsalas båda universitet, som vill stötta arrangemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker 
Uppsalas attraktionskraft nationellt och internationellt. 

 

Arrangörer:  

Linnés Uppsala 

http://www.gustafsskal.se/
http://www.pelargonsallskapet.com/
http://www.biodlarna.se/
http://www.uniki.se/
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Svenska Linnésällskapet. En rikstäckande organisation som vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl 
von Linné och hans verk. Ansvarar för Linnémuseet i Uppsala och ger ut Svenska Linnésällskapets 
årsskrift. 

Sveriges lantbruksuniversitet. Kunskapsparken på Campus Ultuna är en demonstrationsanläggning för 
utbildning och forskning men också för rekreation och inspiration. Kulturreservatet vid Linnés 
Hammarby sköts av Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Med huvuduppgift att utveckla samhällsbyggandet 
och stadsutvecklingen på ett effektivt sätt. Här ingår bl. a. ansvaret för Uppsalas parker och Uppsalas 
Stadsodlingsår 2017.   

Uppsala universitet. Avdelningen för kommunikation och externa relationer. Uppsala universitets 
resurs för strategiskt och operativt stöd vad gäller intern och extern kommunikation, varumärkesfrågor 
och kriskommunikation. 

Uppsala universitet. Uppsala linneanska trädgårdar. Grönt kulturarv. De linneanska trädgårdarna 
kombinerar botanik och odling till en skön och lärorik blandning. 

Destination Uppsala. Driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och 
samarbetar för att utveckla mötesindustrin. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för 
Varumärket Uppsala. 

 

Medarrangörer: 

Biotopia. Ett unikt museum med 100 årig historia. Dioramorna har kompletterats med ljud, ljus och 
surfplattor och museet är fyllt av aktiviteter.  
 
Evolutionsmuseet. Evolutionsmuseet är ett klassiskt naturhistoriskt museum där samlingar har byggts 
upp av forskare vid Uppsala universitet från 1600-talet och framåt. 

Linnécentrum för växtbiologi. Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet bjuder till 
experimentverkstad på temat Växters ekologi och evolution.   

Sällskapet Gustafs skål med Dansgruppen Braniucula. Sällskapet Gustafs Skål är ett 1700-talssällskap 
med medlemmar över hela Sverige. Dansgruppen ägnar sig åt danser från 1700-talet. De dansar på fester 
och andra evenemang. Gruppen är en del av Sällskapet Gustafs skål.   

 

  

 

 


