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Alvens Ateljé, Ulva Kvarn 
alvensatelje.se  
Textilier av naturmaterial 
 
Atelje 54 Silversmide 
www.atelje54.se 
Handgjorda smycken i silver från Atelje 54 i Uppsala 
 
Care of Maria 
care-of-maria.myshopify.com 
Funktionella vardagsprodukter i glad design 
 
Den lilla drakens lya 
Historiskt hantverk i smide, läder, trä och mera. Även historisk senap. 
 
Enköpings kommun, upplevelse 
upplevenkoping.se 
Information om Enköpings parker och evenemanget Trädgårdsdagen i Enköping 2019 
 
Forever Living Products 
myaloevera.se/innehållet 
Försäljning av Aloe Vera-baserade produkter från Forever Living Products 
 
Framia Design 
www.facebook.com/framiadesign 
Egendesignade textilier 
 
Frö och freja 
trollens.se 
På vårt bord hittar du Trollens Örtsalt, ingefärsmarmelad, matbröd, pajer och annat gott. Allt är 
ekologiskt. Här kan du hitta nålbindningsalster. 
 
Grävlings naturprodukter 
www.gravlingsnaturprodukter.se  
Naturnära hantverk från Roslagen: Tjärljus, honungsljus, salvor, lädersmorning, tjärtvål, nautica, 
horn- ben- trä- och trådslöjd, nålbindning med mera 
 
Kristinehovs malmgård 
www.kristinehovsmalmgard.se 
Sällskapet Gustafs Skål. Föreningen för 1700tals dans, musik, mat, kläder och annat som gör livet 
roligare. 
 



Humlebo inredning 
www.humleboinredning.se 
Noga utvalda produkter för Hem & Trädgård 
 
Härjedalsbröd / Svenskt Mathantverk 
www.svensktmathantverk.se  
Egen tillverkning som bröd, sylt, marmelsad och must i Härjedalen med sammarbete med mindre 
charkuterier 
 
Jenny Thunberg keramik 
m.facebook.com/Jenny-Thunberg-keramik 
Keramik i stengods för hem och trädgård 
 
Karins skafferi 
www.karinsskafferi.se 
Försäljning av lokalt mathantverk, choklad och karameller mm. Litteratur, kuriosa - ett utval av 
de produkter som finns i butiken Karins Skafferi. 
 
Kerstin Holm 
Textiltryck (på äldre trasmattor och linnetyg), unika gummismycken 
 
Linnés Uppsala 
linneuppsala.se 
Information om årets Linnésommar och om Linnérelaterade besöksmål i Uppsala 
 
Linnés vänner 
www.linnesvanner.se 
Stödförening till Botaniska trädgården - informationsbord 
 
Pekoe ekologiskt te 
www.pekoe.se  
Ekologiskt te med rena, äkta smaker. Kvalitetste från schyssta enskilda tegårdar där du känner 
nyanser av jordmån, klimat och hantverk. 
 
Pirum 
www.pirum.se 
Gemmolog visar ädelstenar i smycken och berättar om pärlodling idag och Linnés experiment i 
Fyrisån! 
 
Rackarungens 
rackarungens.se 
Rackarungens hudvårdsserie är växtbaserad och skonsam, ett naturligt val för hela familjen! 
 
Ricci import 
Ekologisk Olivolja från Sicilien och handdrejad siciliansk keramik 
 
Silversmedjan Ulva kvarn 
www.frenesi.se 
Unika handgjorda silversmycken från Ulva Silversmedjan 
 



Solhems Krukmakeri 
solhemskrukmakeri.se  
Keramik för hem och trädgård 
 
Stenringen Gård 
Textilt hantverk i form av handvävda band, samt slöjd i ull och lin. 
 
Sällskapet Linnés Hammarby & Danmarks hembygdsförening 
linneshammarby.se 
Visning av kläder i 1700-talsstil, för planerad uthyrning till vuxna och att prova för barn. 
 
Tierps Biodlarförening / Syltkrukan 
www.syltkrukan.se 
Tierps biodlarförening informerar om biodling och säljer honung och vaxprodukter 
 
Uniki D Sign 
www.uniki.se  
Unika smycken av konstglas 
 
Uppsala kommun, park 
Uppsala kommun informerar om stadens parker 
 
Uppsala Trädgårdssällskap 
www.uppsalats.se  
Uppsala TrädgårdsSällskap berättar om våra resor, vandringar och föreläsningar samt erbjuder 
frågor om Linné. 
 
Vallgarns Gårdsmejeri 
vallgarn.eu 
Kravcertifierad färskost, grillost, vit-och blåmögelost samt glutenfri ostkaka, alla tillverkade av 
lokal komjölk och getmjölk från Södermanland. 
 
Ängslyckans Stenugnsbakeri 
www.angslyckanscafe.n.nu  
Bröd med historia, stenugnsbakade surdegsbröd med närodlat, färskmalet ekologiskt mjöl. 
 
Örby gård 
Ull, fårskinn 


