BRA ATT VETA
ADRESS
Marknaden är på Stallbacken intill Österbybruks herrgård, Långgatan 7, 748 32 Österbybruk
PARKERING
Inom Österbybruk finns skyltar till parkering. Se karta
TA UT KONTANTER
Automat finns i centrum, vid livsmedelsbutikerna och bank. Ca 200 m från Stallbacken.

ULLMARKNAD

STALLBACKEN, ÖSTERBYBRUK
12-13 augusti 2017 kl. 11 - 17

ENTRÉ
Entré 20 kr för alla över 15. Då ingår en lott. Vinstlistan finns i hemslöjdskonsulenternas tält
ÄTA MAT/FIKA
På området finns Stallkafeet som serverar sallader, smörgåsar, pajer, korv och kaffe.
Nytt för i år är PTR lax & skaldjursrullar, som står med sin vagn inom området.
På herrgårdsområdet finns restaurangen Gammeltammen. I centrum finns även pizzeria intill ICA och Coop.

Ull, garn, skinn, redskap, stickat, vävt, tovat...
Ett femtiotal utställare från Uppland säljer sina
produkter av hög kvalitet.
Kurser, föreläsningar och tävlingar.
Gratisaktiviteter i spinn- tälj- och vävtälten.
Slöjdklubben är öppen och gratis för alla barn.
KONTAKTUPPGIFTER:
Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet
Drottninggatan 7, 753 10 Uppsala
Annkristin Hult
018-16 91 70, 070-6253855
annkristin.hult@upplandsmuseet.se
www.upplandsmuseet.se
slöjdhänder.wordpress.com
Facebook: Från lamm till tröja
Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet

Det finns mycket mer att se och göra i Österbybruk
under Ullmarknaden. Utställningar, hantverksbutiker, antikaffär, traktormuseum, galleri,
orangeri...Läs mer här:
http://www.roslagen.se/sok/?q=österbybruk

Ull i Uppland, ideell förening
Ordförande: gunilla.jonsson@textillab.se
www.ulliuppland.se
Facebook: Ull i Uppland

Klappa de ulliga fåren! Rösta på det vackraste
garnet, delta i spinnstafetten, gå en tipsrunda
och se när fåren klipps.
Ullauktion, där pengarna går till välgörenhet.
Entré, vuxna - 20 inkl. lott. Servering finns.
Se utförligt program och utställarförteckning:
www. upplandsmuseet.se/hemslöjd
http://slojdhander.wordpress.com

Annkristin Hult, hemslöjdskonsulent
annkristin.hult@upplandsmuseet.se
018-16 91 70

www.upplandsmuseet.se
www.ulliuppland.se

Från lamm till tröja
Ull i Uppland
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