FÖRSÄLJARE OCH UTSTÄLLARE PÅ LINNÉS TRÄDGÅRDSFEST
LÖRDAG 21 MAJ 2022

Atelje 54 Silversmide

www.atelje54.se
Silversmed Eva Nedergård säljer handsmidda Linnealänkar och andra smycken.

Candeline
www.candeline.se
Lokala delikatesser gjorda på överflöd av frukt och bär från natur och trädgårdar i
närområdet. Fikaförsäljning med egenproducerade spännande bakverk.

Care of Maria
care-of-maria.myshopify.com/
Funktionella vardagsprodukter i glad design. Allt tillverkas för hand och i liten skala.

Den lilla drakens lya
www.facebook.com/Den-Lilla-Drakens-Lya-216741351670128/
Historiskt hantverk i smide, läder, trä och mera. Även historisk senap.

Catrines skärbrädor
www.catrines.se
Skärbrädor, tillverkade i ett stycke av virke hämtat från Roslagen. Naturens egen design.

Forever Living Products
innehallet.myforever.se
Försäljning av Aloe Vera-baserade produkter från Forever Living Products.

FraMia Design
www.facebook.com/framiadesign
Textila produkter med egendesignade unika mönster

Frö och freja, Trollens produkter
www.trollens.se
Trollens Örtsalt är en utmärkt krydda till kött, kyckling och grönsaksrätter. Allt är ekologiskt.

Fröjdestygn
@fröjdestygn
Användbara ting i yllebroderi – väskor, smycken och annat. Med en fröjd i varje stygn!

Fyrverket
www.fyrverket.se
Knep o KNOP, tjärade tampar och snören.

Härjedalsskafferiet
www.svensktmathantverk.se
Egen tillverkning som bröd, sylt, marmelad och must i Lillhärdal, Härjedalen samt korv från
Hälsingland

Jane Asplund
www.janeasplund.com
Eget hantverk av smycken i pärlor och läder, älvor och sländor i lera.

Jordnära inredning
www.facebook.com/Jordn%C3%A4ra-inredning-106257124153433/
Jordnära inredning för trädgården trädgård samt antikviteter-

Kristinehovs malmgård
www.kristinehovsmalmgard.se
Sällskapet Gustafs Skål. Föreningen för 1700tals dans, musik, mat, kläder och annat som gör
livet roligare.

Lenas Stjärnor & Ljusa idéer
@lenasstjarnor
Unika trädgårdsbord i mosaik och återanvända material. Ljusslingor skapade av tyger i
färgsprakande färger & underbara mönster.

Linnés Uppsala
www.linneuppsala.se
Information om årets Linnésommar och om Linnérelaterade besöksmål i Uppsala

Linnés vänner
www.linnesvanner.se
Stödförening till de linneanska trädgårdarna – informationsbord

Naturix Viltdelikatesser
www.naturix.se
Klimatsmarta och förädlade svenska viltdelikatesser av högsta kvalitet. Rökta och lufttorkade
korvar från björn, älg, vildsvin och ren.

Nortuna gård: Linnélärjungen Anders Sparrmans hem

www.nortunagard.com
2022 högtidlighålls 250-årsjubiléet av Anders Sparrmans resa till Kap, dvs Sydafrika.

Pekoe ekologiskt te
www.pekoe.se
Ekologiskt te med rena, äkta smaker. Kvalitetste från schyssta enskilda tegårdar där jordmån,
klimat och hantverksskicklighet skapar unika smaker.

Pepparrotsstadens Trädgård & Hantverk
pepparrotsstaden.se/
Hantverk och trädgårdstillbehör, marknadsföring av guidning i Enköpings parker och
paketresor till Enköping.

Pirum
www.pirum.se
Gemmolog visar ädelstenar i smycken och berättar om pärlodling idag och Linnés
experiment i Fyrisån! Lär mer om Linnés intresse för sten- och mineralriket

Ricci import
www.ricciimport.se
Ekologisk olivolja, oliver, kronärtskockor och kryddor från Sicilien och handdrejad siciliansk
keramik.

Sound of Water & Kulspiraler

www.fredrikskold.com
Kulspiraler. När de snurrar i vinden skapas en fantastisk illusion.

Svenska Pelargonsällskapet (på Svartbäcksgatan)
pelargonsallskapet.com/

Sällskapet Trädgårdsamatörerna Upplandskretsen (på Svartbäcksgatan)
www.upplandskretsensta.n.nu/

Uniki D Sign
www.uniki.se
Handgjorda glassmycken med personlig stil

Uppsala TrädgårdsSällskap
www.uppsalats.se
Uppsala TrädgårdsSällskap är en förening för alla som är intresserade av trädgård och odling.
Vi erbjuder odlartävlingar, trädgårdsresor, vandringar, kurser och föreläsningar.

Vallgarns Gårdsmejeri
www.vallgarn.eu
Kravcertifierade ostar på komjölk från Fjärdhundraland och getmjölk från Sörbro gård, Järna.
Certifierat mathantverk av Eldrimner.

