Utställare i Magasinet
CC`s Havtornsdelikatesser
Egentillverkade havtornsprodukter såsom
sås, saft, juice, te, marmelad mm.
www.cclaxhavtorn.se
Grottans Blommor
Blommor, växter, krukor, trädgårdspynt.
www.grottansblommor.se
Hälsa på
Energetix magnetsmycken,
ingefärsprodukter, magnesiumspray,
genacol, rosenserien.
www.hälsapå.com
KH Pack/ Lisa Linkvarn
Lisa Linkvarn representerar Tanja Unlimited
och säljer Tanja – jackan, Tanjamattan,
Tanjas bokstavsblusar och Kani
Kashmirsjalar. Hantverket är gjort av
återbruksmaterial.
www.tanjaunlimited.se
KullaGourmet
Försäljning av Parmigiano Reggiano
”Parmesan”, olivolja, Balsamico
www.kullagourmet.se
Ankis hemverkstad
Stickat och virkat till förmån för
sarkomforskningen.
0767 – 847707
Lenas Skaparateljé
Vykort, magneter, tavlor från egna motiv.
Tanketavlor och stenar. Skogsmöss i vår &
sommarkläder. Block med egen design.
www.mossoannat.se
T J Produktion
Brickor, vykortsböcker
www.tjproduktion.com
OMK AB
Skinn & läderbalsam som även kan
användas på uttorkat trä, t.ex. skaft på
trädgårdsredskap, utemöbler mm.
www.renaskinn.com
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L M Stjernqvist AB
Smycken i ädelmetall samt handgjorda
ekologiska hudvårdsprodukter.
0702 – 367174
Marina Bonnevier form/design
Brukskeramik, vävda kuddar, linlöpare,
linplädar.
www.marinabonnevier.se
Memira AB
Memira ögonklinik informerar om
möjligheten att bli av med sina synfel.
www.memira.se
Miljötabletten
Miljötabletten för enskilt avlopp och
kommunalt avlopp.
www.miljotabletten.se
Röstånga Bröd
Långjästa osötade surdegsbröd bakade på
extra grovt mjöl från egen stenkvarn.
www.rostangamolla.se
Skorstensspararen AB
Försäljning och montering av
skorstensskydd. Plåtslageriarbeten på tak
och runt skorstenar. Montering av taksäkerhet.
www.skorsten.nu
SkönaSydafrika
Vi är en resebyrå som erbjuder paketresor
och skräddasydda resor till Sydafrika. I
dessa resor ingår även Trädgårdsresor
www.skonasydafrika.se
Solicentrum
Smycken i silver och ädla stenar, kristaller,
mineraler, vita lammskinn-/fårskinn.
0730 – 373703
Ulltäcket
Tillverkning av täcken med stoppning av
svensk fårull, kuddar, bäddmadrass och
bältesskydd till bilbälte.
www.ulltacket.se
Universalis International AB
Magic Brush, borstkoncept
www.magicbrush.se
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Wimsan Kids
Barnprodukter som kläder från prematur till
110cl. Mjukisdjur, babybäddar och dockor.
www.wimsankids.se
Anysharpe Europa
Knivslip och knivar
www.anysharpe.se
Zelected By Houze
Heminredning
www.zbh.se

Utställare utomhus
Brodernac
Alla former av ljuslyktor och även
nostalgisaker.
www.brodernac.se
Berlund
Frukt och grönsakskniv/spiral
www.coltellospirale.com.
Engbloms Barista
Italiensk kaffemoped. Espresso, latte,
cappuccino, varm choklad, vatten och
italienska skorpor.
www.fogarolli.com
Ewa Dolck – från tanke till form
Hantverk i betong. Egen design och
tillverkning. Cafébord,
trädgårdsdekorationer, katter, hundar,
höns, blommor, grodor, fågelbad, vinglas
och lyktor.
www.ewadolck.se
Morups Fönster
Fönster med montage
0730 – 978090
www.morups.se
VinoEk
Hantverk av återvunna vinfat samt
Trädgårdsfåglar i metall och sten.
www.vinoek.se
FC Agenturer
Godisremmar
fred.agenturer@gmail.com
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Garda Alarm AB
Hem och bostadslarm kopplat till
Larmcentral. Hög trygghet – Låg kostnad.
www.gardaalarm.se
Plantanica
Växtstöd i metall. Torn, bågar, orkidéstöd,
liljestöd mm. Perenner och krukväxter.
www.plantanica.se
Klipp o Hälsostugan
Ekologiska rapsprodukter, hälsosmycken,
naturprodukter, massagedyna för hårt
trädgårdsarbete.
www.lifeandbody.se
Den lilla korvkiosken
Korv med bröd
0768 - 346302
Erilens Korv
Rökt korv, rökt ål, rökt fläsk, renkött, inlagd
sill, isterband.
0701 – 481492
Värmekällan Väst AB/ Energimannen
Försäljning och service av värmepumpar och kylmaskiner
www.ivtcenter.se
FTL – Service AB
2 clean, stekpannor, sekatörer
www.zshop.se
Hellagården
Ridning på Hella islandshästar
www.hellagarden.se
HärjedalsKök AB
Nytt kök på en dag – allt du gör är att välja
design.
www.harjedalskok.se
Internationella gruppen I Holm
Lotteri till förmån för nattcaféet
I Halmstad.
035 – 38118
Jacon Sweden
Komfort sandaler, fungerar bra i
trädgården, tål vatten. Ortopediska sulor
samt övriga komfortsulor.
www.skohälsan.com
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Jagostrand Design & Lilla Makeriet
Trädgårdsbelysning, keramik,
trädgårdskonst, möbler
www.jagostrand.se
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
Marindagården
Blommor, växter, dekorationer
0435 - 50046
Kryddiga Perenn i Hbg AB
Försäljning av kryddväxter,
jordgubbsplantor och sommarblommor.
www.kryddigaperenn.com
Larssons Plantskola
Perenna trädgårdsväxter från egen odling.
Utomhusodlat och frilandsövervintrat.
www.perenn.se
C. Eriksson Produktion
Vårdande produkter baserade på Aloe Vera
från Forever Living. Hudvård,
kroppsvård,kosttillskott, fitness, hälso- och
vardagsprodukter.
www.myaloevera.se/ceriksson/
Centerpartiet i Halland
Foldrar om Centerpartiets politik. Tävling,
stapla morötter på höjden.
www.centerpartiet,se/halland
Halmstad Zoologiska
Alla tillbehör till trädgårdsdammen.
0707 - 367490
Viaköps Plantskola
Egenodlade perenner, XL – krukor, träd och
buskar, trädgårdsartiklar mm.
www.viakopstradgard.se
Irene Jonsson Keramik
Stengodskeramik för ute- och innebruk.
Egen design och tillverkning.
www.irenejonsson.se
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Mercato i Motala
Borstar, korgar, trädgårdsredskap,
presentartiklar, sotarutrustning.
www.mercatos.se
Nord Design kök
Köksluckor till alla kök. Vi måttanpassar alla
luckor och lådor för perfekt passform på
befintlig stomme. Svensktillverkat sedan
1980. Boka gratis hembesök.
www.norddesign.se
Nordisk Saltskrub
Saltskrubb och olja
www.nordisksaltskrub.dk
Nyedal Konsult AB
Solenergi/ batterilagring
www.nyedalsolenergi.se
Perago System
Trädgårdsredskap, sågar, sekatörer,
grensaxar och universalputs.
www.perago.se
Pilekurven APS
Pilflätade franska trädgårdsmöbler,
järndekorationer, trädgårdsgungor.
www.pilekurven.dk
Småland Rocks
Smålandrocks presenterar handslipad
mineral i fri form till örhängen och smycken.
Arbete från rå sten, bl.a. Diabas från
Småland, men även utvald sten från övriga
världen. Smålandrocks utmärker sig med
unik design och hantverk från grunden.
www.smalandrocks.se
Sluta Gräv
Vedeldad badtunna och markskruv till staket, altaner mm.
0737 – 835575
Svenska Stenkulor
Stenkulor för inom och utomhusbruk.
www.stenkulor.com
Svenskt Mathantverk
Hällbröd, skogsknäcke, olika sorters must,
svagdricka, sylt, marmelad, Forbondekorv,
luft torkad korv och ost
www.svensktmathantverk.se
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Comfortkudden AB
Japanska hälsomassörer för trötta
trädgårdsryggar och nackar.
070 – 3040917
Spirello Design
Smide till trädgård. Beställ trädgårdsdesign
med planering, skiss mm.
www.spirellodesign.se
Sydpumpen VVS AB
Värmepumpar. Service av anläggningar, VVS
Försäljning och installation av solceller.
www.sydpumpen.se
Unikstil
Vi erbjuder handfat och andra
inredningsartiklar som krukor, tvålpumpar
och ljuslyktor i vacker natursten. Hållbara
produkter som skapar ett unikt och tidlöst
hem. Naturmaterial i sin råaste form,
handplockat av oss.
www.unikstil.se
Villaägarna i Södra Halland
Information om vår verksamhet
www.villahalland.se
Värmekällan Väst AB/ Energimannen
Försäljning och service av värmepumpar
och kylmaskiner
www.ivtcenter.se
Åhus Sylt och Bär
Egentillverkad sylt med mycket bär, ingen
tillsats av färg och smakämnen. Hallon,
jordgubb, blåbär, lingon, björnbär, tranbär.
Råsaft av havtorn och blåbär/ingefära.
Senap, honung, te och ginger rochester.
www.ahussyltochbar.se
Olivhus
Grekiska oliver och vit ost
www.olivhus.se
Wapnö Gårdsbutik
Wapnö mejeriprodukter, charkprodukter
och ostar från gårdens ysteri mm.
www.wapno.se
Wapnö växthus
Stort utbud av grönsaker. Guidad visning
av växthusen alla mässdagar kl. 13:00
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