Utställare i Magasinet
Andrea Karlsson Keramik
Egen-drejade produkter i stengodslera ex.
koppar, skålar, blomkrukor, askar mm.
www.andreakarlssonkeramik.se
Ateljé penseldraget/Glada kossan
En glad kossa i olika material såsom vykort,
böcker, tröjor, örngott och handdukar.
www.gladakossan.se
Blomstersmycket i Halmstad
Blomsterlotteri.
www.blomstersmycket.se
Marika Lindell
Handgjorda kort
0709 – 989961
Calabri Lakrits
Lakrits och choklad av hög kvalitet.
0705 – 260230
CC`s Havtornsdelikatesser
Egentillverkade havtornsprodukter alltid
Färska utan tillsatser.
www.cclaxhavtorn.se
Copenhagen Luxe
Linnekläder, sommarklänningar
070 - 2834578
Hollander Ost
Hollander ost & parmesan
0708 – 690303
Japanese Paper KAMIYA
Japanska pappersprodukter till vardag & fest.
Pappersballonger, ongamiböcker, whasitejp,blomsterhållare.
Tillbehör till blomsterarrangemang såsom saxar och rengörare.
www.japanesepaperimport.com
Kyl & Värmepumpservice
Värmepumpar
www.kylservice.se
Olive GBG
Oliver
www.olivegbg.se
Röstånga Bröd
Långjästa osötade surdegsbröd bakade på
extra grovt mjöl från egen stenkvarn.

www.rostangamolla.se

RAR Rydins Art & Recycling
Egen tillverkning av unika inredningsdetaljer
gjorda med återbrukade saker.
073 - 8047242
Skyggerbrygger AB
Lokaltillverkad Balsamico på lokala frukter.
0723 - 112089
Solicentrum Konst Hantverk
Smycken i silver och ädla stenar, kristaller,
mineraler, vita lammskinn.
0730 – 373703
Togora Gård
Egenproducerad ekologisk olivolja,
egna kryddblandningar, balsamvinäger,
egenkokta marmelader, tryffeloljor.
www.togoraolivoljor.se
Villaägarna i Södra Halland
Information om vår verksamhet
www.villahalland.se
Ödman & Co
Ekologiska handgjorda tvålar, schampo,
Raktvål, tvålfat, handdukar.
Se vår instagramsida tval 2011

Utställare utomhus
Amazing i Sverige AB
Vattenfontäner. Inredning til hem och
trädgård. Belysningar.
www.amazing-farm-inredning.se
AR Hantverk
Handmålade bruksföremål i trä, terracotta
och plåt.
0708 – 220475
Brodernac HB
Försäljning av heminredning och
trädgårdsutsmyckning samt diverse
nostalgiprodukter.
www.brodernac.se
C. Eriksson Produktion
Vårdande produkter baserade på Aloe Vera
för ditt välmående, utsida och insida.

www.kickis.myforever.se
Donnas Mirakel
Strumpor till dam, herr och barn.
0793 – 068663
Värmekällan Väst AB
Försäljning och service av värmepumpar.
www.ivtcenter.se
Forkmans finsnickeri
Trädgårdsgrindar, trädgårdsmöblemang.
Allt närproducerat i hög kvalitet.
073 – 0876329
FC Agenturer
Godisremmar
fred.agenturer@gmail.com
Fernandos korgar
Olika sorters korgar. Eget hantverk.
076 - 3239192
Holmana Gårdsmejeri
Boel Blå – blåmögelost
Hallåja! – stekost
Rabarberchutney
www.boels.nu
Husets Must
Äppelmust
070 - 2776134
Kassakällor Hobbyodlare
Från jord till bord.
Tomater, paprika, chili, gurka mm.
Diverse blomster.
0732 – 084828
Klipp o Hälsostugan
Ekologiska rapsprodukter, svenska
windstopper, fodrade tröjor.
www.lifeandbody.se
Kryddiga Perenn i Hbg AB
Försäljning av kryddväxter,
jordgubbsplantor och sommarblommor.
www.kryddigaperenn.com
Laholms Pool
Pooler
www.laholmspool.se

Lantmännen Maskin
Minimaskiner

www.lantmannenmaskin.se
Larssons Plantskola
Perenna trädgårdsväxter från egen odling.
Utomhusodlat och frilandsövervintrat.
www.perenn.se
Lollos inrednings och trädgårdsbetong
Egentillverkade produkter i betong för
trädgården och hemmet.
www.lollos-inredningsbetong.se

Marindagården
Stort utbud av blommor, växter,
dekorationer
0435 – 50046
Martins Trädservice
Arborist. Trädklättring, beskärning,
trädfällning. Försäljning av odlingskragar.
Hos Martin har barnen tillfälle att bli
upphissade i ett träd.
0703 - 365239
Mercato i Motala
Borstar, korgar, trädgårdsredskap,
presentartiklar, sotarutrustning.
www.mercatos.se
Merinet
” Rådjursnät” Ett svart nät av PP för
uppsättning runt odlingar, trädgårdar för att
hindra rådjur från att komma in.
www.merinet.se
Morups Fönster
Fönster med montage
www.morups.se
ND Väst AB
Köksutställning. Vi måttbeställer kök på
befintliga stommar eller tillverkar ett helt
nytt kök. Vi finns i hela Sverige, Norge och
Danmark. Fabrik i Falkenberg.
www.norddesign.se
Perago System
Japanska och tyska trädgårdsredskap.
www.perago.nu
Recal Åminne Trädgårdsprodukter
Staketstolpar i aluminium till altan och
trädgård.

www.recal.se
Skrovmålet
Korv med bröd, köttbullar, kaffe & kaka.
0763 – 480076
Sött & Salt
Brända mandlar, churros, fish & chips.
0725 – 092329
Viaköps Plantskola
Egenodlade perenner. Stort utbud av träd
och buskar. Bär, fruktträd, prydnadsgräs
och mycket mer.
www.viakoptradgard.se
Washup
Fasad, tak och altantvätt utan åverkan på
miljön eller materialet.
www.washup.se
Weland Design
Stålprodukter för alla miljöer.
Planteringskärl, odlingslådor, avskärmare,
rabattkanter, robotringar, robothus,
eldstäder mm.
www.welanddesign.se
Tingeling och Piraterna
Underhållning för barn
www.hallarnasteater.se
Wapnö Gårdsbutik
Wapnö mejeriprodukter, charkprodukter
och ostar från gårdens ysteri mm.
www.wapno.se

