
 

Program för 2020 

Följ Ässets Hudvårdsprodukter på Facebook, där får du regelbundet 

info om evenemang samt erbjudanden mm! 

 Ässets Tillverkar inga produkter till människor mer, men många 

produkter till djuren som även funkar mycket bra på människor. De 

produkter som inte är mina egna finns kvar, samt alla kosttillskott 

och förpackningar. 

Jag kommer hålla kurser i egen tillverkning av ekologisk hudvård, se 

program för det.  

Har du några vänner du vill göra något kul med, kan du boka en 

annan tid än det som står i programmet.                                                   

Hör av dig till  info@assetshudvard.se eller ring 070-4151267 

Kommer inte vara med på så många mässor i framtiden, några få 

bara. Men det blir många vårmarknader då jag även säljer en 

mängd växter, och marknader i Kungsbacka på torgdagar och 

kanske i Varberg lite då då på onsdagar och lördagar 

29 Feb 11-16 Kropp och själ mässa i Fjärås bygdegård. Ett riktigt trevligt 

evenemang. Många fina utställare, intressanta föredrag mm. Jag säljer 

kosttillskott, krämer och salvor till både djur och människor, samt en del 

annat. Sök evenemang på fb 

5 Mars 9-14 Marknad Kungsbacka torg, obs endast om vädret tillåter. Säljer 

produkter, kosttillskott och perenner och frön. 

2 April 9-14 Marknad Kungsbacka torg, obs endast om vädret tillåter. Säljer 

produkter, kosttillskott och perenner och frön. Kanske lite tomat och 

chili 

1 Maj 11-15 Stättaredsdagen, en riktigt rolig familjedag på stättared. Säljer 

produkter, kosttillskott och perenner och frön. Många roliga tomat och 

chiliplantor. 
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3 Maj 13-17 Vårpicknick på Gångemad i Fotskäl. Ett riktigt roligt 

familjeevenemang. Säljer produkter, kosttillskott och perenner och frön. 

Många roliga tomat och chiliplantor.  Sök evenemang på fb 

7 Maj 9-14 Marknad Kungsbacka torg, obs endast om vädret tillåter. Säljer 

produkter, kosttillskott och perenner och frön, tomat och chiliplantor 

9 Maj 10-16 Vårmarknad på Liiboden. Ett riktigt roligt familjeevenemang. Säljer 

produkter, kosttillskott och perenner och frön. Många roliga tomat och 

chiliplantor.  Sök evenemang på fb 

30  Maj 10-13 Höns och växtmarknad på lindome järn och bygg. Ett riktigt roligt 

familjeevenemang. Säljer produkter, kosttillskott och perenner och frön. 

Många roliga tomat och chili plantor.  Sök evenemang på fb 

11 Juni 9-14 Marknad Kungsbacka torg, obs endast om vädret tillåter. Säljer 

produkter, kosttillskott och perenner och frön, tomat och chiliplantor. 

14 Juni Urban gardens day i Kungsbacka, vet ej riktigt vad som händer den 

dagen än, men någonstans är jag nog och säljer plantor mm. Kanske 

Tuvan? 

28 Juni 11-16 Tusen trädgårdar. Jag har öppet i min trädgård, man är 

välkommen att komma och titta hur jag har det i trädgården och 

växthus. Plantor finns att köpa. Det går bra att handla produkter med. 

2 Juli 9-15 Hantverksmarknad i badhusparken produkter, kosttillskott och 

perenner och frön, tomat och chiliplantor. 

6 Augusti 9-15 Hantverksmarknad i badhusparken produkter, kosttillskott och 

perenner och frön, tomat och chiliplantor 

3 sept 9-14 Marknad Kungsbacka torg, obs endast om vädret tillåter. Säljer 

produkter, kosttillskott och perenner och frön ev  chiliplantor. 

 

 

 

 

 

 


