Utställare i Magasinet
Anita Fuchs
Tovade produkter, väskor och smycken.
0708 – 450817
Blue – the Swedish Jam Company
Sylt till matlagning och dessert.
Endast naturliga råvaror
www.bluejam.se
Blomstersmycket i Halmstad
Handgjorda kort.
www.blomstersmycket.se
Calabri Lakrits
Lakrits och choklad av hög kvalitet.
0705 – 260230
CC`s Havtornsdelikatesser
Egentillverkade havtornsprodukter såsom
sås, saft, juice, te, marmelad mm.
www.cclaxhavtorn.se
Comfortkudden
Japanska elmassörer för trötta
trädgårdsryggar.
0703 – 040917
Grottans Blommor
Blommor, växter, krukor, trädgårdspynt.
www.grottansblommor.se
Hollander Ost
Hollander ost & parmesan
0708 – 690303
Hjältevadshus
Husleverantör – vi delar ut kataloger och
marknadsför visningar.
www.hjaltevadshus.se
Lenas Skaparateljé
Vykort, magneter, tavlor från egna motiv.
Skogsmöss i vår & sommarkläder och
mycket mer.
www.skaparateljen.se
Lillys skinn o garn
Lammskinnstofflor, vantar, skinnspill, västar
och garn. Spinner själv.
www.lillys-skinngarn.se
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Lufttorkade delikatesser
Vi säljer lufttorkade delikatesser, blå
lufttorkad salami med olika sorters
kryddningar.
0708 – 518033

Plantanica
Växtstöd i metall. Torn, bågar, orkidéstöd,
liljestöd mm. Perenner och krukväxter.
www.plantanica.se
Tina Järdhult
Brickor, muggar, teer, böcker, tavlor mm.
www.jardhult.se
Marianne Lindberg
Barnponchos. Nalle – och dockkläder.
Mom of Sweden
Stora unika silversmycken med attityd.
www.momofsweden.se
Marina Bonnevier form/design
Brukskeramik, vävda kuddar, linlöpare,
linplädar.
www.marinabonnevier.se
Olive Bar
Oliver
www.olivebar.se
Röstånga Bröd
Långjästa osötade surdegsbröd bakade på
extra grovt mjöl från egen stenkvarn.
www.rostangamolla.se
SkönaSydafrika
Paketresor och skräddarsydda resor till
Sydafrika. Ingår även Trädgårdsresor.
www.skonasydafrika.se
Solicentrum Konst Hantverk
Smycken i silver och ädla stenar, kristaller,
mineraler, vita lammskinn.
0730 – 373703
Wapnö kokbok – Farm Dining®
Mässerbjudande 100 kr/st.
www.wapno.se
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Utställare utomhus
Anysharp
Knivslip och knivar. Vindsnurror till
trädgården.
www.anysharp.se
Ateljé penseldraget/Glada kossan
En glad kossa i olika material såsom vykort,
böcker, tröjor, örngott och handdukar.
www.gladakossan.se
By Mårs AB
Trädgårdsvästar, tovade dynor, ponchos
med visbyrosen.
www.bymarsab.se
C. Eriksson Produktion
Vårdande produkter baserade på Aloe Vera
från Forever Living. Passar hela familjen.
www.myaloevera.se/ceriksson/
Den Engelske Gartner Shop
Engelska trädgårdsprodukter, redskap,
vattenkannor mm.
www.den-engelske-gartner-shop.dk
Den Lilla Korvkiosken
Korv med bröd mm.
0768 – 346302
Värmekällan Väst AB/ Energimannen
Försäljning och service av värmepumpar
och kylmaskiner
www.ivtcenter.se
Erilens Korv
Rökt korv, rökt fläsk, renkött, inlagd sill,
isterband.
0701 – 481492
Ecofurn
Ekologiska trädgårdsmöbler. Vår populära
vilstol gjord av endast hampa, rep och trä.
www.ecofurnstore.se
Ewa Dolck – från tanke till form
Betong. Egen design och tillverkning.
Cafébord, lyktor, djur, fågelbad mm.
www.ewadolck.se
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FC Agenturer
Godisremmar
fred.agenturer@gmail.com
Filip & Alexander
Handgjorda tvålar, textade burkar och
doftljus.
www.filipalexander.com
FTL – Service AB
2 clean, stekpannor, sekatörer
www.zshop.se
Formtrappan
Vi är störst på renovering av trappor.
www.formtrappan.se
Havsgodis
Läckerheter från havet.
www.havsgodis.se
Hemöstris Skinnboa
Lammskinnsprodukter från egen gård.
Ulltovade produkter, tavlor.
www.hemostrisskinnboa.se
Hepp Djurservice/ Husse
Foder, godis, hälsoprodukter och leksaker
för hund, katt och häst.
www.husse.se
HS Kollektion
Trädgårdsartiklar
www.hskollektion.se
HärjedalsKök AB
Köksluckor och lådsystem.
www.harjedalskok.se
Ingegerd Andersson
Gjutna föremål och blommor.
0705 – 630766
Internationella gruppen I Holm
Lotteri till förmån för nattcaféet
I Halmstad.
035 – 38118
Irene Jonsson Keramik
Unik stengodskeramik för ute- och
innebruk. Egen design och tillverkning.
www.irenejonsson.se
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Kassakällor Hobbyodlare
Ätbart från växtriket.
Vårplantering till fröjd för öga och gom.
0732 – 084828
Kastanjegårdens Blommor
Stort utbud av växter, buskar och blommor.
076 - 5277222
Klipp o Hälsostugan
Rapsprodukter, magnetsmycken,
vattenkannor.
www.lifeandbody.se
Kryddiga Perenn i Hbg AB
Försäljning av kryddväxter,
jordgubbsplantor och sommarblommor.
www.kryddigaperenn.com
Kökscentrum
Spabad, ac och grillar.
www.elon.se
Lantmännen Maskin
Minimaskiner
www.lantmannenmaskin.se
Larssons Plantskola
Perenna trädgårdsväxter från egen odling.
Utomhusodlat och frilandsövervintrat.
www.perenn.se
Lilla Makeriet
Egenproducerad keramik konst.
www.lillamakeriet.se
Mallgårds Rökeri
Äkta vintunnor för dekoration, vattentunna,
barbord och sittgrupp.
Rökta delikatesser.
www.mallgard.se
Marindagården
Blommor, växter, dekorationer
0435 - 50046
Martins Trädservice
Arborist. Trädklättring, beskärning,
trädfällning. Försäljning av odlingskragar.
www.tradservice.nu
Mercato i Motala
Sida 5 av 8

Borstar, korgar, trädgårdsredskap,
presentartiklar, sotarutrustning.
www.mercatos.se
Morups Fönster
Fönster med montage
0730 – 978090
www.morups.se
Nord Design kök
Vi måttanpassar alla luckor och lådor för
alla kök oavsett märke eller ålder. Boka
gratis hembesök.
www.norddesign.se
Nordisk Saltskrub
Saltskrubb och olja
www.nordisksaltskrub.dk
Pilekurven APS
Pilflätade franska trädgårdsmöbler,
järndekorationer, trädgårdsgungor.
www.pilekurven.dk
Plantestedet
Perenner, utplanteringsgrönsaker, kryddor
och ramslök.
www.plantestedet.dk
Jörg Ridderbusch
Konstnär. Skulpturer för trädgård i privat
och offentlig miljö.
www.ridderbusch.org
Sluta Gräv
Vedeldad badtunna och markskruv till staket, altaner mm.
0737 – 835575
Småland Rocks
Handslipad mineral i unik smyckeskonst från
Småland Rocks. Även större ametistgrottor
och rå mineral.
www.smalandrocks.se
Solsystem Sverige
Solpaneler för ditt boende.
www.solsystem.nu
Svenskt Mathantverk
Hällbröd, skogsknäcke, olika sorters must,
svagdricka, sylt, marmelad, Forbondekorv,
luft torkad korv och ost
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www.svensktmathantverk.se
Varbergs Mosaic
Mosaikfat, betongskålat, fat, fågelbad, och
krukor.
Instagram Varbergs Mosaic
Viaköps Plantskola
Egenodlade perenner, träd och buskar.
www.viakoptradgard.se
Villaägarna i Södra Halland
Information om vår verksamhet
www.villahalland.se
Wapnö Gårdsbutik
Wapnö mejeriprodukter, charkprodukter
och ostar från gårdens ysteri mm.
www.wapno.se
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