
  

 

Inbjudan till besök hos Fiber Gitte Söderberg  nära Häverö kyrka utanför 
Hallstavik. 

Den 25/4 gör Ull i Uppland ett Hemma hos besök hos Gitte och tittar på hennes 
vackra och personliga sjalar och halsdukar som hon färgat själv eller gjort i ullens 
egna naturliga fantastiska färgskala 

Gitte arbetar främst med vävning och kombinerar med andra tekniker som 
nålbindning, tovning och stickning (både för hand och på maskin).  

Hon vill gärna visa oss sin nya atelje,  ett  ”Attefallhus på 25 kvadrat”  - där hon 
och hennes man har specialdesignat utformning, bygge  och inredning. 

 

 

 

Program: 

Vi träffas hos Gitte 10.30 för en fika då Gitte berättar lite om sitt företag och 
sommarens utställning. 

Därefter blir det visning av ateljen. 
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Vi bjuds på lunch kring kl. 12.00. Det blir soppa och hembakt bröd. Kom ihåg att 
ange om det är något du vill undvika i matväg! 

 

Sen blir det tid till allmänt prat runt aktuella frågor liksom ull och hantverk.  Ta 
gärna med dig något att sysselsätta händerna med. 

Om vädrets makter är med oss kan vi kanske njuta av våren utomhus … 

Besöket avslutas ca 14.00  

 

Sista dag för anmälan är  16/4 2020. Anmälan görs till Ewa Andersson på: 
spirea@gmx.com eller på telefon 073-5186810. 

 

Kostnad för deltagande: 250kr för medlemmar i Ull i Uppland och 300kr för icke 
medlemmar. Avgiften betalas in till Ull i Upplands konto eller swishas till 
1231310705 

De som vill samåker från Uppsala 9.30 så är vi där ca 10.30. Den som vill samåka 
kan kontakta Ewa Andersson 073-5186810. 
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VÄGBESKRIVNING till Gitte Söderberg   tel: 0736-260580 

Häverövägen 183 

76394 Hallstavik 

GPS visar nedanstående väg som går runt söder om Hallstavik via Häverödal. 

Från Uppsala 

Tag väg  288 från Uppsala mot Östhammar.  

Kör fram till rondellen vid  Rasbo. Tag höger och fortsätt via Lejsta raka spåret genom skogarna 

mot Hallstavik.  

Tag höger när ni kommer fram till väg 76, kör Hallstaviksvägen söderut, förbi infarten mot 

Hallstavik. 

Kör ett par km söderut till skylt Häverödal, Grisslehamn. 

Tag vänster där och kör förbi Lundås gård och några stora fält fram till väg med skylt 

Grisslehamn, Älmsta. 

Tag vänster, kör genom Häverödal*fram till macken Time, där vägen delar sig.  

Följ skylt Gisslehamn, Älmsta, Häverö kyrka. (Obs: inte vänster där, då kommer man till 

Hallstavik.) 

Fortsätt ca 6 km genom skogen till Häverö, kör förbi kyrkan rakt genom byn och rakt fram i 

korsningen med skylt mot Älmsta. obs (: ej vänster mot Grisslehamn!!) 

Kör förbi 70-skyltarna och ytterligare ca 100 m. 

Sväng upp till vänster på liten väg vid skylten Mobacken. 

Parkera där det är markerat med P 
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VÄGBESKRIVNING FRÅN STOCKHOLM OCH NORRTÄLJE 

Kör väg 76 mot Hallstavik till Edebo, ca 5 km söder om Hallstavik. Tag höger efter kyrkan, kör till 

*Häverödal och följ beskrivningen ovan. 
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