LOKALA PRODUKTER
i Normlösa med omnejd

ArtiStar, www.sandrahellberg.se

Sandra Hellberg Eriksson 070 520 31 84, artistar@telia.com

Efter 30 år som artist så ser jag mig idag som familjesångerska som gärna sjunger på
bröllop, dop och begravning. Vi ses!

NormlösArt

Mats Granström 073 980 27 16, g-klav@tele2.se
Govlösa Backgård: Loppis, hantverk, kuriosa, begagnade och renoverade möbler.
Öppet: maj-aug. to-sö 11-17, sept.-okt. lö-sö 11-17. Ring så öppnar vi för för tex julklappsköp
även efter oktober.

Lena Karlsson, massage och rehabilitering
Lena Karlsson 070 255 51 82, lenadiana@telia.com

Utför Klassisk massage samt Hot Stone massage. Företaget finns på Gottlösavägen 12,
mitt i byn.

Skrivargårdens Champinjoner & Honung, www.skrivargarden.se

C Davidsson 070 566 59 51, A Davidsson 070 634 12 23, caroline@skrivargarden.se
Vi säljer vita champinjoner, skogschampinjoner och portobello samt har möjlighet att ta
fram svamplådor för dig som vill skörda själv i hemmet. Gårdsförsäljnig av honung och
champinjoner i ladan vid Govlösa Herrgård.

Henstorp, www.henstorp.se

Karin & Fredrik Lundqvist 072 52 12 008, sylt@henstorp.se
Hemlagad sylt och marmelad. Försäljning i delikatessbutiken i Skänninge,
Boställets vedugnsbageri samt Bondens Marknad i Linköping.

Mantorps ungdomstravklubb MUTK, www.mantorpsungdomstravklubb.dinstudio.se
Agneta 073 999 66 72, Irma 070 749 09 76, agnetah924@spray.se

Ideel förening med körskola och ridskola för både barn och vuxna. Föreningen ordnar
läger och man kan även komma dit och klappa eller borsta på hästarna. Vi finns på Torpa
Södergård.

Normlösa Däckservice

Hans Hedemo 0142 36 01 45, 070 830 41 16, hans.hedemo@sbuss.se
Säljer däck och fälgar, lagar o byter däck. Prisexempel på hjulbyte, 4 hjul 200:- .
Tar emot bilar på adressen Solhem Normlösa, även helger och kvällar.

PTnette, personlig träning och massage, www.ptnette.se

Anette Åkerberg Krüger 0703 724 724, Hårstudion 0141 20 80 97, epost@pnette.se
Klassisk massage och personlig träning (PT). Anette finns i Motala på
Skolgatan 8 (Hårstudion/Face & Body zone) och kan jag göra hembesök inom
rimliga avstånd.

Eva-Lotta Utbildningar, www.evalottautbildningar.se

Eva-Lotta Ryd, 070- 915 11 11, info@evalottautbildningar.se
Vill du få mer energi, en mage som fungerar eller en vikt du är nöjd med? Vill du bli inspirerad,
få goda kostvanor och kunskap om hur du eller din familj kan må ert allra bästa? Jag erbjuder
bland annat kostrådgivning, kurser, föreläsningar, hormonanalys och medveten andning.

Teknikbruket AB, Viltfoder och krondill, viltfoder.se, krondill.se
Josefine Hedborg 073 695 06 02, Marcus Ingemarsson 070 877 31 70
Sockerbetor odlade i Klockrike. Majs, ärtor och foderblandning (majs/ärtor/
vete/havre). Krondill för husbehov och till kräftkokerier.

Solhaga Idé & Inredning, www.solhagainredning.se

Anja Skännestig 070 355 02 66, anja@solhagainredning.se
Försäljning och renovering av gamla möbler i lantlig stil. Solhaga Ide och Inredning utför
även lackering/måleriarbeten till kund. Ring för kostnadsförslag eller om ni vill besöka
vårt showroom i Normlösa.

Lyckvallens Hundpensionat/Mixalex, www.mixalex.se
Matte Forslind 070 528 82 25, matte.forslind@gmail.com

Mixalex.se är vår kennel och vi föder upp schäfer och mops. Vi tillverkar även
olika läderprodukter som koppel och munkorgar samt utför läderreparationer.
På Lyckvallens hundpensionat/ dagis, med adress Normlösa Lyckvallen, finns
det möjlighet att lämna sin hund.

Fågelskådare & fågelinventerare Martin Berry
Martin Berry 073 623 47 20, martin.s.berry@gmail.com

Hör gärna av er med frågor och funderingar kring artbestämning och fågelbeteenden.
Ställer också gärna upp och hjälper lantbrukare med fågelinventering samt tips om
fågelskyddsåtgärder.

BIVÄ

Åsa & Gunnar Lind 070 491 40 23, gunnar-lind@hotmail.com
Försäljning av ekologiska ägg på Biskopsgården Normlösa

Ilonas Flygel

Ilona Degermark 070 449 68 42, ilona@degermark.se
Scrapbooking, kort, presenter och studiecirklar. Kreativ inspiration för hela familjen.

GS Kylservice AB, www.gs-kylservice.se

Peter Eriksson, 013 21 20 10, info@gs-kylservice.se
Designar, installerar och underhåller kyl-, värme- och ventilationslösningar
för företag och privatpersoner.

ANSANO AB, www.pelletering.com

Lennart Andersson, 070 643 39 03, info@pelletering.se
Isberget pelletering är ett företag som producerar halmpellets till eldning och strö. Alla
produkter som erbjuds är egenproducerade och alla råvaror kommer från den egna gården
Isberget i Skonberga.

Friska och Starka Företag, www.friskaochstarkaforetag.com

Lotta Svantesson 070 261 86 28, Linda Oberpichler 073 362 71 59,
friskaochstarkaforetag@gmail.com
Vi jobbar med den enskilde individen och hela organisationen ifrån start till mål för
att öka och stärka företagets frisktal. Oavsett om du är företagare, chef eller privatperson
så har du ansvar för just ditt eget AB. Vi erbjuder alltid ett första möte för att
hitta en lösning som passar just DIG som privatperson eller DITT FÖRETAG.

Yoga Pärlmusslan

Gunilla Martinsson yoga@jgmar.se

Kundaliniyoga, terminskurser i NIFs regi höst och vår i Normlösa skola

Klockaregården Antik & Loppis, www.klockaregardens-antik.se
Bibbi 070 399 31 90, bibbi@klockaregardens-antik.se

Handelsbod vid Älvestad kyrka. Öppet: fre-sön kl13.30-16.30 (ring för att boka
annan tid).

Älvestad Blommor Gårdsbutik,

Karin Blomqvist 070 888 35 27, karin.ingrid.blomqvist@hotmail.se
Karin är florist och säljer i sin butik blommor, binderier, inredning , presenter mm. Butiken
ligger på Amnada Mellangården, Fornåsa och har öppet onsd-fre 14-18 och lörd 10-13,
övriga tider enligt överenskommelse.

Upguides, www.upguides.com

Fred Buttard 073 374 59 59, fred@upguides.com
Upguides drivs av Fred som är fransman och utbildad bergsguide i Chamonix. Vi
ordnar skidresor till bland annat Alperna, Nordnorge och Kebnekaisemassivet. Kolla
in hemsidan för inspiration och resmål. Fred flyger även Trike (Ultra Light Machine).

Tägneby Ägg

Fam Fritiofsson 070 839 31 90, info@alvestadtanken.se
Försäljning av ägg, potatis, saft, sylt mm. Öppet kl 8 - 18.

Pysseldags, www.pysseldags.se

Ciza Patricia Hagholm 070 261 47 31, info@pysseldags.se
Designar stämplar, både personliga och till scrapbooking. Håller allehanda
kurser, pysselträffar och står på mässor och marknader. Säljer, förutom
stämplar, copicspennor, färdiga kort (tar emot beställningar) och hemgjorda
presentartiklar. Försäljning både via hemsida samt butik hemma.

Studio Lyckan,www.facebook.com/studiolyckan
Jörgen Wärnström, j.warnstrom@gmail.com

Musikstudio/produktion. Fullt utrustad musikstudio i ladan på Hagalund i Normlösa!

Fotograf Anders Kratz

Anders Kratz 076 833 29 57, kratzanders51@gmail.com
Pensionär efter 30 års fotografering på Östgötateatern. Har
även stor erfarenhet av reportage, bröllop och arkitektur.
Senast utgivna bok; Vandringar i Norrköping 2015.

Östanbäcks fiske, www.ostanbackfiske.com

Anders Rockler 070 564 88 86, anders.r@ostanbackfiske.com
På Anders gård i Nederlösa Östanbäck kan du fiska kräftor, meta eller
prova spinnfiske/trolling. Anders har även lokaler för konferens och boende
(ca 20 bäddar), här finns vedeldad bastu, grillplats och kanotmöjligheter!

Broby gård AB

Martin Westman 070 320 62 69, Gustaf Westman 070 399 90 15,
Martin.westman@brobygard.com, Gustaf.westman@brobygard.com
Ett lantbruksföretag med växtodling och äggproduktion mm. Gårdsförsäljning av ägg från
frigående höns i äggboden vid hönshuset.

Vill du vara med i häftet?
Har du tips på andra som borde
vara med?
Kontakta mig;
Charlotta Davidsson,076 639 47 89,
charlotta.davidsson@gmail.com
Normlösa Hembygdsförening

