
VÄLKOMMEN TILL ”ULLMARKNADEN I ÖSTERBYBRUK”
För sjunde året välkomnar vi er till en kvalitetsfylld marknad för ull 
i Österbybruk. En marknad som är välkänd för att ha aktivitet, 
inspiration och hållbarhet i fokus. Intresset är som vanligt stort både 
från besökare och utställarhåll.

För att öka antalet utställare och göra marknaden än mer attraktiv för 
besökare bjuder vi nu även in kvalitetshantverkare inom lin, vävning 
och smide.

– SOM I ÅR BYTER HUVUDMAN
Upplandsmuséet arrangerar inte längre marknaden. På förfrågan 
från tidigare arrangör har Lions Club i Österbybruk-Dannemora beslutat 
att tillsammans med Stiftelsen Österbybruks Herrgård gå in som ny 
huvudman och arrangör med syfte att i bygga vidare på den kvalitet
och inriktning marknaden haft. 
Samverkan mellan intresseföreningar och tidigare arrangörer ligger  
också som grund för marknadens utformning.

BÅDE UTSTÄLLARE OCH AKTIVITER FÖR ALLA
Ullmarknadens kännetecken har varit att kombinera utställare inom 
branschen med intressanta föreläsare, prova på och aktiviteter för 
barn och vuxna. Det fortsätter vi med – nu med breddad inriktning 
även mot lin, vävning och smide.
Vi kommer att ge möjlighet för marknadsutställare, liksom olika 
hantverksgrenar och föreningar, att på scen presentera sig, sin 
egenart och sin verksamhet.

UPPLANDS – ULL • LIN • VÄV • SMIDE – MARKNAD 2020
Vi har kontakt med ett 60-tal utställare som säljer ull, garn, skinn, 
ullhantverk och därtill hörande redskap av hög kvalitet. Och vi har 
redan uppfattat ett spännande intresse från utställare och hantverkare 
inom de nya områdena.

TIDER OCH PROGRAM
Program m m publiceras fortlöpande på nätet.
Facebook: Upplands Marknad Österbybruk

UPPLANDS
ULL • LIN • VÄV • SMIDE

MARKNAD
8-9 AUGUSTI • ÖSTERBYBRUK

INSTÄLLT 2020
INSTÄLLT 2020pga Covid 19-pandemin
pga Covid 19-pandemin

...men vänd på bladet...

...men vänd på bladet...
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ÖSTERBYBRUKS
HANTVERKS
MARKNAD
7-8 augusti 2021

VÄLKOMMEN TILL ”ÖSTERBYBRUKS HANTVERKSMARKNAD”
Efter ”tvångsuppehållet” 2020 välkomnar vi till utvecklad kvalitetsmarknad 2021.
I sex år har ”Ullmarknaden i Österbybruk” genomförts. En marknad som känne-
tecknats av aktivitet, hållbarhet och inspiration kring ull. Lions Club i Österbybruk-
Dannemora är tillsammans med Stiftelsen Österbybruks Herrgård ny huvudman. 
Vi bygger vidare på den kvalitet marknaden tidigare haft och samverkar med 
tidigare arrangörer och olika intresseföreningar.

VI BREDDAR MARKNADEN OCH BYTER NAMN
För att öka antalet utställare och göra marknaden än mer attraktiv för besökare 
bjuder vi även in kvalitetshantverkare inom bl a smide och trä. Marknaden byter 
också namn till: ”ÖSTERBYBRUKS HANTVERKSMARKNAD”

BÅDE UTSTÄLLARE OCH AKTIVITER FÖR ALLA
Marknadens kännetecken har varit att kombinera utställare inom branschen med 
intressanta föreläsare, prova på och aktiviteter för barn och vuxna. Det fortsätter 
vi med. Vi ger möjlighet för marknadsutställare, olika hantverksgrenar och före-
ningar att på scen presentera sig och sin verksamhet. Gratisplatser för föreningar 
att presentera sig (OBS: ej försäljning).

TID OCH PLATS
Stallbacken och Österbybruks Herrgård, Österbybruk.
Marknadstider:  Lördag 7 aug och Söndag 8 aug 2021

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Mer utförlig information om 2021 års marknad kommer i januari 2021 - men 
boka redn nu i din almanacka.
Föranmälan sker till folke@datatrim.se

JULMARKNAD 2020
Lions Club Dannemora-Österbybruk inbjuder tillsammans med Stiftelsen Österby-
bruks Herrgård även till traditionell Julmarknad på Stallbacken och i Österbybruks 
Herrgård. 
Marknadstider:  Lördag 7 nov och Söndag 8 nov 2020. 
Vi hoppas att restriktionerna då har hävts.
Mer utförlig information om Julmarknaden kommer efter sommaren.
Föranmälan till folke@datatrim.se eller osterbysag@telia.com

Välkommen!
Välkommen!

med skördefest!
med skördefest!


