
 

Program för 2018 

Lördag-söndag 11-15 är det öppet på Foorm galleria i Fjärås. Där finns alltid Ässets 

fullsortiment, även kosttillskott, samt betongprydnader, dekorerade stearinljus, 

smycken mm Gåsevadholmsv 593 Fjärås ca 400m från Fjärås centrum.  

Följ Ässets Hudvårdsprodukter på Facebook, där får du regelbundet info om 

evenemang samt erbjudanden mm! 

25 jan 14 Föredrag på Måhaga äldreboende 

27 Jan 9-15. Livskonst mässa för kropp och själ. Mycket trevlig mässa på 

Kvarnkullen  i Kungälv www.se-livskonst.se Fri entré! 

3-4 Mars Hälsomässa i Uddevalla, mer info kommer Inställt 

3 mars 9-16 Må bra mässa i folkets hus, i Lilla Edet. Fri entre! 

  

Visa karta 

Dölj karta 
Folkets Hus Lilla Edet 
Göteborgsvägen 61, 463 31 Lilla Edet 

 

17 Mars  10-14 loppis på Tölögården, säljer mest kläder o prylar. Men tar med lite 

produkter 

28 April 9-15. Livskonst mässa för kropp och själ. Mycket trevlig mässa på 

Kvarnkullen  i Kungälv www.se-livskonst.se Fri entré! 

1 maj 11-15 Stättaredsdagen, ett mycket trevligt familjeevenemang. Jag säljer både 

produkter och plantor 

6 maj 13-17 Vårmarknad på Gångemad i Fotskäl, ett härligt evenemang för hela 

familjen, jag säljer produkter samt växter  

pin 

Dölj karta 
Gångemad 
Höga Ranagården 1, 51996 Fotskäl, Västra Götalands Län, Sweden 

 

 

http://www.se-livskonst.se/
https://www.facebook.com/events/1184072708394858/
https://www.facebook.com/events/1184072708394858/
https://www.facebook.com/folketshus.lillaedet/
http://www.se-livskonst.se/
https://www.facebook.com/events/2050242511658278/
https://www.facebook.com/gangemad/


26 maj 10-14 Fotskälsdagen. Tostaredsvägen 29. Hantverkare, ponnyridning, 

veteranbilar mm. Jag säljer växter och produkter  

10 Juni 12-17 Urbans gardens day. Foorm galleria håller i evenemanget. Plats är 

ovisst ännu. Men någonstans i kungsbacka, troligtvis vid tullen 8 vid torget. 

Jag säljer både växter och produkter. 

1 Juli Tusen trädgårdar. Jag har öppet i min trädgård. Åminnaredsvägen 29. Jag 

säljer växter och betongprydnader. Men det går bra att handla produkter med 

5 Juli 9-15 Hantverksmarknad i badhusparken i Kungsbacka. Jag säljer produkter 

samt växter. En riktigt trevlig marknad! 

7 Juli 11-17 Medeltidsdagen på Hunehalls borg i Hanhals i Kungsbacka 

V 29  15-21 Juli 10-18 försäljning på kosters trädgårdar, jag står i växthuset som 

vanligt. Vid väldigt varmt väder går jag och badar en stund på dagen 😉 

2 Aug 9-15 Hantverksmarknad i badhusparken i Kungsbacka. Jag säljer produkter 

samt växter. En riktigt trevlig marknad! 

17 Aug 14-18 Bakluckeloppis på Heden. Jag säljer mest kläder, betong, växter, men 

tar med lite produkter. Beställ gärna innan! 

18 Aug från 10,00 Byafest och motorfest i Karl-Gustav. Ett riktigt roligt evenemang, 

med allt mellan himmel o jord. Se Byafest & motorfest i kar-Gustav 2018 på 

facebook. Jag står inomhus i samlingslokal 

1 Sept 11-15 Apelrödsdagen ett riktigt trevligt evenemang för hela familjen. 

Ponnyridning, hantverk, musik, cafe, loppis mm                                          

Jag står där ej själv, ev är det någon som säljer Ässets produkter 

1-2 sept 10-16 Bonden dag på Backamo lägerplats i Ljungkile, ett riktigt roligt 

evenemang www.bondensdag.se   

15 Sept  10-15 Skördefest i Lindome. Lindome Järn arrangerar 

29 sept 9-15. Livskonst mässa för kropp och själ. Mycket trevlig mässa på 

Kvarnkullen  i Kungälv www.se-livskonst.se Fri entré! 

6-7okt 10-18 kropp o själ mässa på swania hotell i Trollhättan. En riktigt bra mässa

    

Nov 10-18 Livsstilsmässa i Halmstad, vet ej var än, www.livsstilsmassan.info 

 

 

http://www.bondensdag.se/
http://www.se-livskonst.se/
http://www.livsstilsmassan.info/

