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BROKIG SILVERSMYCKEN

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA VÅRA VERKSTÄDER!
- där finns det även möjlighet att köpa våra produkter.
Gör en hantverksrunda eller
kom förbi och köp en unik födelsedagspresent.
För öppettider under året – se hemsida eller ring!
AHARDSLOJDLIFE

www.ahardslojdlife.se
Träskedar och köksredskap, täljda för hand. Niklas Karlsson vill ta tillbaka det huggna
och skurna in i konsthantverket, men också in i vardagen och bruksföremålen.
Gamla skolan, Undersvik 9056, Undersvik.
070-244 70 83
Sväng av 83:an vid södra infarten till Undersvik. Fortsätt vägen förbi kyrkan, sen efter
ca 1 km har du den stora gula gamla skolan på höger sida.
1)

ANNA KERAMIK
www.annakeramik.se
Handgjord konst/brukskeramik i lergods och porslin. Varje alster bjuder på sin egen
unika berättelse.
Riksväg 200, Lottefors. Sommartid vid Växbo kvarn, Växbo.
070-663 45 16
Ca 0,5 km norr om Lottefors samhälle, direkt vid riksväg 83, östra sidan.
2 & 5)

MISS MALA KERAMIK
www.missmala.net
Handgjord keramik i stengods för vardagligt bruk med lite extra finess och krusidull.
Röste 2026, Röste. Sommartid vid Växbo Lanthandel, Växbo.
070-468 01 34
83:an norrut, 5 min fr Bollnäs. In höger Växsjö över järnväg, kör 800 m sen höger in i alle’
3 & 5)

ÅTERBRUKSHYTTAN
www.aterbrukshyttan.se
En annorlunda glashytta som ger gammalt glas nytt liv genom miljövänlig återvinning.
Järnvägsgatan 35, Bollnäs.
070-226 21 02
Åk in vid Lidl/Preem på Järnvägsgatan 27, följ skyltar mot glashytta.
4)

VÄXBO LIN

www.vaxbolin.se
Brukstextilier med allt från disktrasor till stora dukar. Produkterna är miljömärkta i
100% lin. Se pågående produktion i fabriken och fynda i vår fabriksbutik.
Växbo 3041, Växbo.
0278-66 62 00
Beläget mellan Bollnäs, Arbrå och Söderhamn.
5)

BROKIG SILVERSMYCKEN
www.brokig.se
I sin ateljé designar och tillverkar Tove Larsson smycken i renaste silver.
Svedjavägen 48, Segersta.
070-631 35 75
Sväng in Svedjavägen vid affären, ca 1,3 km -> skylt till höger”46 48”. Huset rakt fram.
6)

Samlade länkar och detta kort i pdf-format hittar du på www.brokig.se/lok
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