
25 augusti 
11:30 - 15:00 

Björklinge hembygdsförening hälsar 
välkommen till 

Björklingedagen 2019 BSAFE nattvandrarna i Björklinge – vuxna 
medmänniskor som genom närvaro bygger 
relationer och skapar trygghet i byn. 

Biblioteksbussen är på plats, titta in och 
bekanta dig med det mobila biblioteket. 

Biodlare Tomas – din lokala biodlare infor-
merar om bin, biodling och nyttan med bin. 
Passa på och köp lokalproducerad honung.

Björklingebygdens släktforskarförening –”Vem 
tror du att du är? Släktforskarföreningen 
hjälper dig att leta i arkiven (i församlings-
hemmet). www.bjorklingeanor.se

Equmeniakyrkan - kom och möt Missionsför-
samlingarna I Björklinge och Skuttunge. Vi 
berättar om församlingarnas verksamhet för
alla åldrar.

Emelie Schmidt Wikborg Arkeologen och
författaren signerar och berättar om sin 
roman ”När svanen svartnar”. Bokens
handling utspelas kring det medeltida
Björklinge. www.textmejeriet.se, Facebook: 
@EmelieSchmidtWikborgOfficial

Jägarförbundet Björklinge-Viksta jaktvårds-
krets Vad händer om du möter älgen på fel 
sida av vägen? Kom och titta på den krock-
skadade bilen och diskutera vilt i trafiken.

Knapplådan - den lilla butiken med det stora 
hjärtat. Tunagatan 2 på Torbjörns torg i 
Uppsala. www.knapplådan.se

Köksfixar'n visar hur du enkelt kan förnya ditt 
kök med nya luckor, anpassade till just ditt 
kök och dina behov.

LiCa förskolor - fristående förskolor i både 
Björklinge och Uppsala som värnar om en 
trygg miljö, god omsorg och glädje. 

Lions Club Björklinge ingår i en av världens
största ideella internationella hjälp-
organisationer. Vi berättar om vår verk-
samhet och om hur vi arbetar lokalt, 
nationellt och internationellt.

Mix Motion - en ideell motionsförening i 
Björklinge och Viksta som tillhandahåller 
motionspass i olika former, från 4 år och 
uppåt. www.mixmotion.se

Mustarn - lokal mustningstjänst med ett 
brinnande intresse för äppelträd, äpplen och 
den ädla drycken äppelmust.

Nymans vänner - en grupp från föreningen 
svänger förbi och parkerar sina historiska 
”motoriserade cyklar” för allmän beskådan.

Närlinge barnridskola - med pålitliga ponnys 
och max fem barn/grupp har vi ridskola för 
barn från tre år. sussi@generatorservice.se

Palmreds entreprenad - experter inom golv, 
renovering och total entreprenad. Projekt-
leder och garanterar utförande av högsta 
klass. www.palmereds.se

Polisen - projekt ”Grannsamverkan”, att hjälpas 
åt att skapa en tryggare närmiljö. Polisen 
berättar om checklistan och möjligheten till 
stöd i projektet. 

PRO berättar om sina aktiviteter såsom trivsel-
träffar, boulespel, sång- dans- och läs-
grupper m.m. Försäljning av lotter.

Projekt Betula – nyskapad musik från 
Björklinge- och Bälingetrakten. Ett 
musikaliskt initiativ av Lasse och Urban.

Ramsjö gårdsprodukter - ett ekologiskt 
certifierat lantbruk med odling av potatis 
och ett stort sortiment av grönsaker. 
www.ramsjogard.net

SPF Seniorerna 485 Björken - föreningen med 
aktiviteter för ett harmoniskt och utveck-
lande liv på äldre dagar.

Tre Konstnärer - konstutställning med Kent 
Svensson, Mia Gustavsson och Ywonne
Svensson.

Uppsala kommun - Uppsala kommuns bygg-
lovsrådgivning, avlopps- och strandskydds-
handläggare och lantmätare. Kom och ställ 
frågor, få tips och råd om exempelvis 
bygglovsansökan, eget vatten, avlopp, 
fastighetsgränser och avstyckningar.

Uppsala Vatten och Avfall AB – svarar på 
frågor om vatten, kretslopp och återvinning. 
Testa en återvinningsmaskin (!) och utmana 
dina kunskaper i källsortering. 
Följ tipspromenaden till reningsverket.

Vobis Livskvalitet - funktionella produkter för 
alla åldrar, allt från enkla små hjälpmedel till 
avancerad utrustning.

Åstråken – värt en omväg –föreningen som 
verkar för ökad turism i trakterna kring 
Fyrisån och Vendelån. www.astraken.com

Björklinge hembygdsmuseum visar byggnader, föremål och miljöer med 
anknytning till bygdens historia. I samband med årets nya utställning, 

”Mathållning i Björklinge på 1800-talet”
bjuder vi på provsmakning av traditionell 1800-tals kost.

Kaffe med bröd, våfflor och korv serveras i och utanför stallet. 

Från klockan 11:30 delar vi ut biljetter (först till kvarn…) till visningarna av
Sandbro säteri (kl. 12:00 och 13:00) och Sätuna herrgård (kl. 14:30).
Polisen informerar om det aktuella projektet ”Grannsamverkan” och 

Närlinge barnridskola är på Minimässan med ponnyridning. 

På scenen som Sahlströms åkeri kört fram uppträder
kommunala musikskolans blåssektion under Lisa Brobergs ledning (kl 11:30), 

country-rock bandet ”One horse town” (kl 13:00) och traktens kändisar
Robert Larsson och Örjan Englund (kl 14:30). 

Konferencier: Lasse P Hedenström

Titta in i Björklinge reningsverk!
Gå tipspromenaden från minimässan till reningsverket, tre vinner biobiljetter.

Nyby Sågverk Setra
kommer att ha guidade visningar (ca 20 min) av ett produktionsavsnitt och visar

en del av maskinparken kl  11.30-13.30. www.setragroup.com

Uppsala kommun
bygglovsrådgivning, avlopps- och strandskyddshandläggare och lantmätare. 

Kom och träffa oss för att ställa frågor, få tips och råd om exempelvis 
bygglovsansökan, eget vatten, avlopp, fastighetsgränser och avstyckningar.

Avrunda dagen med en musikgudstjänst kl. 18:00 i kyrkan.
Folkligt, somrigt, estniskt. Uppsala vokalensemble under ledning av Sofia Ågren.

På minimässan utanför museet finns följande 
företag, föreningar och organisationer på plats:

http://www.bjorklingeanor.se/
http://www.textmejeriet.se/
http://www.knapplådan.se/
http://www.mixmotion.se/
mailto:sussi@generatorservice.se
http://www.palmereds.se/
http://www.ramsjogard.net/
http://www.setragroup.com/


1. Hembygdsföreningen visar museet med en 
ny utställningen om ”Mathållning i 
Björklinge på 1800-talet” och bjuder på 
provsmakning av historisk mat. Servering 
med kaffe, bröd, våfflor och korv.  
www.hembygd.se/bjorklinge

2. Nyby Sågverk Setra kl. 11.30-13.30  Guidade
visningar av ett produktionsavsnitt samt
visning av en del av maskinerna som finns på
området. www.setragroup.com

3. Söderströms loppis (Häggeby 29) ett helt hus 
med loppissaker i vacker miljö. 

4. Titta in i Björklinge reningsverk! Vad är okej 
att slänga i toan? Se hur smutsigt vatten blir 
rent och få svar på dina frågor om avlopps-
rening! Gå tipspromenaden från minimässan 
till reningsverket.

5. Sandbywestern - westernridskolan för vuxna, 
prova på ridning och träning av western-
hästar. Vi visar vår anläggning och våra 
ridskolehästar. Kl 13 har vi en uppvisning i 
ridhuset i klassen reining (westernridningens 
dressyr), förklaring från unghäst till färdig 
tävlingshäst.

6. Sandbro säteri - guidade visningar av säteriet 
med historisk bakgrund, kl. 12.00 och 13.00.
Biljetterna delas ut vid hembygdsmuseet från 
kl. 11:30 (först till kvarn…)

7. Lenas fotvård (Sandbrov. 2) Här får du råd
och tips om hur du sköter dina fötter på bästa
sätt. Du kan också köpa hemstickade
dockkläder där pengarna går oavkortat till 
barncancerfonden. Telefon 018 370800 

8. My White Country House (Sandbrov. 2) -
näthandeln som också finns på riktigt! I 
hjärtat av Björklinge ligger butiken där du 
hittar inredning, presenter, möbler och 
kläder. www.mywhitecountryhouse.se

9. Biblioteket (Sandbrov. 6) - Välkommen till 
biblioteket. Uppsala kulturskola gästar oss
med en kort pianokonsert kl 12 och därefter
prova-på piano och flöjt fram till 13. Passa
också på att registrera dig för Meröppet för
att få tillgång till bibblan alla dagar 8-20! (ta 
med leg). www.bibliotekuppsala.se

10. Friluftsfrämjandet håller till vid Lugnet, 
berättar om sin verksamhet samt anordnar 
ett Mullelopp kl. 12:15 för barn mellan tre 
och sex år, kom och spring! Följ oss på 
facebook www.facebook.com/ 
bjorklingelokalavd

11. Svenska Kyrkan - öppet hus i kyrkan med 
enkel guidning och visning av både kyrk-
silver och kyrkliga textilier. Kaffe-
servering och information om höstens
verksamhet. På kvällen, kl.18.00, bjuder
vi in till musikgudstjänst: Folkligt, 
somrigt, estniskt. Uppsala vokal-
ensemble under ledning av Sofia Ågren.

12. Räddningstjänsten / brandkåren - våra 
lokala hjältar visar hur ett brandmanna-
test går till (du kan även prova på att 
genomföra ett test) samt visar hur man 
släcker med brandfilt. Passa även på att 
provåka brandbil. 

13. Hemköp - GB-clownen är på besök I 
butiken och bjuder alla barn på varsin
glass under Björklingedagen.

14. Björklinge djurklinik (Södra Långåsv. 8) 
visar kliniken och berättar vad de gör och 
vilka möjligheter till behandlingar som 
finns.

15. Sjöhagens kök – bar – pizza  (Näverv. 12) 
Kvarterskrogen i Björklinge med 
uteservering och fullständiga rättigheter.

16. Robinas Kiosk & Grill (Näverv. 12B) –
under dagen serveras ”Björklingemålet” 
till specialpris.

17. Antik och Kuriosa, och lite loppis… 
(Bysmedsv. 23, mitt bland villor och 
trädgårdar) Vi säljer bl.a. konstglas, 
tavlor, keramik, bruksföremål, koppar, 
mässing, lampor, frimärken samt 
loppisprylar. 

18. Sätuna herrgård - guidad visning av 
herrgården 14:30 (30 min historia,  30 
min rundvandring). Biljetter delas ut vid 
hembygdsmuseet från kl. 11.30 (först till 
kvarn…).

19. Ramsjö gårdsprodukter ett ekologiskt 
certifierat lantbruk med framförallt 
produktion av potatis och ett stort 
sortiment av grönsaker. Försäljningen 
sker genom andelskorgar och gården är 
ansluten till ett internationellt volontär-
program. www.ramsjogard.net

20. SK Iron - Björklinges egna idrottsförening 
med sektioner för fotboll, ishocky, tennis 
mm. Under dagen körs ett flertal 
matcher och kiosken är öppen. 
Sportloppis på dansbanan kl. 11-14
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