Utställarförteckning Hem &
Trädgård 2017
Utställare i Magasinet
Ateljé Penseldraget
Vykort, bilder och böcker.
www.gladakossan.se
Blomstersmycket i Halmstad
Blomsterlotteri
www.blomstersmycket.se
CC`s Havtornsdelikatesser
Egentillverkade havtornsprodukter såsom
sås, saft, juice, torkade bär, pulver, te,
marmelad mm.
www.cclaxhavtorn.se
Grottans Blommor
Växter till uterum och altaner.
Planteringar, krukor, inredning.
Perenner.
www.grottansblommor.se
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
Röstånga Bröd
Långjästa surdegsbröd på mjöl från egen
stenkvarn. Nymalt och mycket grovt mjöl.
www.rostangamolla.se
Olive Bar
Oliver, ost
0704 – 4300077
Solicentrum
Smycken i silver och smyckestenar,
kristaller, mineraler, vita lammskinn, hela
läder från get och lamm.
0730 – 373703
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Vinoch
Vinoch.se är din italienska vinshop på nätet!
Vi säljer viner från de lite mindre
vingårdarna runt om i Italien. Piero Hamrin,
som är son till den kände fotbollsspelaren
Kurre Hamrin, har ett stort vinintresse och
kunnande och är den som väljer ut våra
viner.
Provsmakning av vin mot dryckeskuponger(
köpes i vagnen utanför Magasinet)
www.vinoch.se
Hälsa på
Energetix Magnetsmycken
www.halsapa.com
Karbasen Art & Design
2 – dimensionella målningar. Målar på plats
och bjuder in besökare att prova.
www.karbasenartochdesign.se
Plantanica
Växtstöd i metall – egen design och
tillverkning. Hoya – porslinsblommor samt
andra spännande krukväxter. Krukor,
odlingssubstrat mm.
www.plantanica.se
Lakrits Fabriken
Kvalitets lakrits och choklad.
Provsmakning.
0705 - 260230
Spirello Design
Kransar av björkris, dekorerade
mosshjärtan, ljusdekorationer i glasvasar.
Stående dekorationer till altan och trädgård
i armeringsjärn och rostfritt. Erbjuder
hembesök för planering och tips med ritning
samt växtval.
www.spirellodesign.se
Sari Ekberg
Björkfanersmycken, skärbrädor och
älgskinnsprodukter. Mayn ekologiska diskredskap.
Små inredningsvaror.
0767-948244
Wimsan Kids
Barnkläder, babynest, sängormar,
broderade filtar, mjukisdjur.
www.wimsankids.se
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Universalis International AB
Magic Brush, borstkoncept
www.magicbrush.se

Wapnö växthus
Stort utbud av grönsaker
Guidad visning av växthuset alla
mässdagar kl.13:00
www.wapno.se

Utställare utomhus
Arkå
ATV 4 hjulingar, robotgräsklippare
www.arka.se
Morups Fönster
Fönster med montage
0730 – 978090
www.morups.se
Bjärebygdens Musteri
Egentillverkad ofiltrerad äppelmust i BIB
och flaska. Presentförpackningar.
Äppelchutney. Även i ekologiskt utförande.
Kall must i muggar på isbädd.
www.bjarebygdensmusteri.se
FC Agenturer
Godisremmar
fred.agenturer@gmail.com
Frideborgsboden
Kryddor, chiliväxter, trädgårdsmöbler och
presentartiklar.
www.frideborgsboden.se
Lerkärlet Krukmakeri
Trädgårdskeramik, växtställningar,
brukskeramik.
www.lerkarlet.com
Osthuset
Lagrade hårdostar, goda dessertostar samt
knäckebröd och marmelader.
0705 - 750773
Den lilla korvkiosken
Korv med bröd
0768 - 346302
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Erilens Korv
Rökt korv, rökt ål, varmrökt sidfläsk, torkat
renkött, inlagd sill.
0701 - 481492

FTL – Service AB
2 clean, stekpannor, sekatörer
www.zshop.se
Grottans Blommor
Perenner
www.grottansblommor.se
Hallandsflaggan
Flaggor, tält
035 – 133790
Hellagården
Ridning på Hella islandshästar
www.hellagarden.se
HärjedalsKök AB
Nytt kök på befintlig stomme.
Marknadsledande i hela Sverige. Montering
på en dag. 36 månader helt räntefritt.
www.harjedalskok.se
Internationella gruppen I Holm
Lotteri till förmån för nattcaféet
I Halmstad.
035 – 38118
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
Allt för hem och trädgård
0435 - 50064
Kryddiga Perenn i Hbg AB
Försäljning av kryddväxter och
sommarblommor.
www.kryddigaperenn.com
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Larssons Plantskola
Perenna trädgårdsväxter från egen odling.
Utomhusodlat och frilandsövervintrat.
www.perenn.se
MH – Rep & Service
Installation och service av
robotgräsklippare.
070-9644820
C. Eriksson Produktion
Produkter från Forever baserade på Aloe
Vera. En växt som länge älskats för sina
goda egenskaper. Hud och hårvård. Hälsa
och träning.
myaloevera.se/ceriksson/
Happy Print
Skyltar och dekaler från Happy Print.
Väskor från Hinza.
www.happyprint.se
Elia Express
Sågutrustad kranbil, liten hjullastare,
hjulgrävare, storsäckar med grus, singel,
makadam och matjord. Liftdumper för
anläggning/trädgård. Anläggare för
trädgård, mur och plattsättning.
www.eliaexpress.se
Halmstad Zoologiska
Alla tillbehör till trädgårdsdammen.
0707 - 367490
Norrstar AB
Gastrolux Biotan stek och kokkärl.
Kökstillbehör.
www.gastrolux.se
Jacopoolen
Pooler för nordiskt klimat av högsta kvalitet
i alla storlekar. Tillverkas i sektioner med
integrerat kakelmönster och attraktiv
design.
www.jacopoolen.se
Viaköps Plantskola
Egenodlade bär och fruktbuskar,
prydnadsgräs och trädgårdsdesign.
www.viakopstradgard.se

Solium
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Trädgårdsredskap, windspinner,
cykelkorgar, vattenslangar, krukunderlägg,
upphängare mm.
www.solium.se
Irene Jonsson Keramik
Stengodskeramik för ute- och innebruk.
Egen design och tillverkning.
www.irenejonsson.se
Stallbergs Kalkon
Kalkon i olika utföranden.
www.stallbergs.se
Martins Trädservice
Arboristtjänster, trädvård, fällning,
beskärning, plantering. Försäljning av
odlingskragar. Trädklättring.
www.tradservice.nu
Mercato i Motala
Borstar, korgar, trädgårdsredskap,
presentartiklar, sotarutrustning.
www.mercatos.se
Nyedal Konsult AB
Solenergi/ batterilagring
www.nyedalsolenergi.se
Pilekurven APS
Pilflätade franska trädgårdsmöbler,
järndekorationer, trädgårdsgungor.
www.pilekurven.dk
Seniorbolaget AB
Presentation av olika tjänster
0721-511808
Sluta Gräv
Vedeldad badtunna och markskruv till staket, altaner mm.
0737 – 835575
Comfortkudden AB
Japanska hälsomassörer för trötta
trädgårdsryggar och nackar.
070 – 3040917
Sydpumpen AB
Värmepumpar och solceller.
www.sydpumpen.se
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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
Olivhus
Grekiska oliver och vitost
www.olivhus.se
Wapnö Gårdsbutik
Wapnö mejeriprodukter, Wapnö Miljökött®,
ostar från gårdens ysteri mm.
www.wapno.se
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