
28 augusti 
…ungefär 11:30 - 15:00 

Björklinge hembygdsförening 
hälsar välkommen till 

Björklingedagen 2022 
Biblioteksbussen – kika in i bussen, låna böcker, 

skaffa lånekort och tävla om fina priser.
Biodlare Monica och Tomas – din lokala biodlare 

informerar 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. bjorklingeanor.se

Björklinge sportförening – en nystartad ideell 
förening som erbjuder glädjerörelse till alla! 
Cykla, orientera, åk skidor och friidrotta med 
oss! Ni hittar oss på laget.se

Björklinge Träningscenter – informerar om gym-
met vid Röde Orm. Öppet hus med prova på. 

BSAFE nattvandrarna i Björklinge – vuxna med-
människor som genom närvaro bygger 
relationer och skapar trygghet i byn. 

Equmeniakyrkan – kom och möt Missionsför-
samlingarna i Björklinge och Skuttunge. Vi 
berättar om vår verksamhet för alla åldrar.

EV sol AB – ditt lokala elföretag i Björklinge. Vi 
erbjuder nyckelfärdiga solcellsanläggningar, 
installation & driftsättning av solceller, ladd-
lösningar samt elinstallationer.

Jägarförbundet Björklinge-Viksta jaktvårdskrets –
Vad händer om du möter älgen på fel sida av 
vägen? Kom och diskutera vilt i trafiken.

Kambo gård – ekologiskt kött av lamm eller nöt 
och vackert glänsande lockiga lammskinn. Våra 
djur betar gräs och örter på lokala marker.

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

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

Lions Club Björklinge – ingår i en av världens
största ideella hjälporganisationer. Vi berättar
om vår verksamhet.

Mix Motion – en ideell motionsförening i Viksta
och Björklinge med motionspass i olika former, 
från 15 år och uppåt. mixmotion.se

Närlinge barnridskola – på plats med ponny-
ridning! Med pålitliga ponnys och max fem 
barn/grupp har vi ridskola för barn från tre år. 
sussi@generatorservice.se

PRO – berättar om våra aktiviteter såsom trivsel-
träffar, boulespel, sång- och läsgrupper m.m. 
Försäljning av lotter.

Racingteam Viktor Karlsson – en satsning mot 
internationell bilracing. Viktor Karlsson, 17 år, 
tävlar i formelbil klassen Aquila Formel 1000. 
Kom och träffa teamet och titta närmare på 
tävlingsbilen!

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

SK Iron Supporterklubb – Vi berättar om våra olika 
aktiviteter och om vår hyrbara stora och 
fullständigt utrustade festlokal ”Björkis”, med 
plats för upp till 200 personer.

SPF Seniorerna 485 Björken – föreningen med 
aktiviteter för ett harmoniskt och utvecklande 
liv på äldre dagar.

Stallvävarna – i Stallet har vi idag 8 vävstolar, 
varav 2 damastvävstolar med dragrustning. Vi 
väver allt, från grytlappar till linnedukar, och 
hjälps åt med alla delar i vävuppsättningen.

TS design – Tillverkar gjutna ljus i stearin där 
utbudet med färg och form är stort. Har även 
alster i betong och polymerlera.

Upplands Energi – ditt lokala energibolag. Vi er-
bjuder SolEl, laddbox, värmepump och 100% 
fossilfria elavtal till alla upplänningar.

Uppsala Vatten och Avfall AB – Möt Uppsala 
Vatten och ställ frågor om vatten, avlopp och 
återvinning. Prova vår ”återvinningsmaskin” 
och ”bajsbasket”, roligt för stora som små! 

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

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

Björklinge hembygdsmuseum med byggnader, föremål och miljöer som anknyter 
till bygdens historia, och utställningen ”En tidsresa 1900 – 1969”. 

Vi kommer även försöka få igång vår gamla tändkulemotor under dagen.
Kaffe med bröd, våfflor och korv serveras i och utanför stallet, 

med stöd av Hemköp. 

Setra bjuder på ett skift, mellan 10:00 och 13:00 pågår arbetet i sågverken och vi 
är välkomna på guidad tur. En upplevelse med garanterat stora maskiner, mycket 

buller och doften av nysågat virke.

Från klockan 10:30 delar vi ut biljetter (begränsat antal) till visningarna av 
Sätuna herrgård (kl. 11:00) och Sandbro säteri (kl. 13:00 och 14:00).

Invigning av Björklinge Bouleuterion 12:30
Det nya offentliga konstverket invigs i närvaro av konstnären Andreas Nobel med 
samarbetspart Joacim Zickert och kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson.
Andreas Nobel har för Björklinge skapat en trappstegsformad bänk som kan ses 

som en samtida samlings- och diskussionsplats. Bänken är placerad på den 
skogsklädda åsen, norr om utegymmet. 

Andreas Nobel kommer att hålla en liten föreläsning om sin relation till platsen; 
Bror Hjorth, Viksta-Lasse, konst och design. 

Avrunda dagen med musikgudstjänst kl. 18:00 i kyrkan.
”Drygt hälften kvar” med Gås-Andersbygdens spelmanslag

På minimässan 11:30 – 15:00 utanför museet finns 
följande företag, föreningar och organisationer på plats

Uppsala kommun
Bygglovsrådgivning – Kom och ställ frågor, få tips och råd om exempelvis bygglovsansökan, 
förhandsbesked och attefallsåtgärder.    Avdelning VA och områdesskydd – svarar på frågor om 
enskilt avlopp och strandskydd. Landsbygdsutveckling – Projektet Uppsökarna arbetar med 
hållbar landsbygdsutveckling där vi vill stärka det lokala engagemanget på landsbygden. Vi 
informerar om Agenda 2030, stärker lokala aktörer och främjar hållbara utvecklingsprocesser. 

Björklingedagen samordnas av Björklinge hembygdsförening, 
i år med stöd av Upplandsbygd
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1. Hembygdsföreningen visar museet med 
utställningen  ”En tidsresa 1900 – 1969”. Servering 
med kaffe, bröd, våfflor och korv. Minimässa 
utanför museet.

2. Setra kl. 10.00-13.00  Guidade visningar av ett
produktionsavsnitt samt visning av en del av
maskinerna. www.setragroup.com

3. SK Iron – Irondagen med aktiviteter inom såväl 
fotboll och hockey som e-sport och gym. Försälj-
ning, tipspromenad, chokladhjul och diverse 
tävlingar med chans att vinna fina priser. För dig 
med motorintresse finns möjlighet att komma till 
grusplan med ditt fordon för att träffa likasinnade 

4. Sätuna herrgård – guidad visning av herrgården 
kl. 11:00 (30 min historia,  30 min rundvandring). 
Biljetter delas ut vid hembygdsmuseet från kl. 
10.30 (först till kvarn…).

5. 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.

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

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

8. Sommarvägens blomsterfarm (Sommarv. 1)   
Stort självplock av snittblommor. Flanera och 
inspireras av idéträdgården med odling av ätbart 
och blomster. Kaffe och försäljning av tulpanlökar.

9. Björklinge Bouleuterion – Invigning kl. 12:30 i 
närvaro av konstnären Andreas Nobel, samarbets-
part Joacim Zickert och kulturnämndens ordför-
ande Linda Eskilsson. Bänken är placerad på den 
skogsklädda åsen, strax norr om utegymmet. 

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. Björklinge Träningscenter (vid Röde Orm) Vi håller 
”öppet gym för prova på” under Björklingedagen.

12. Aurora Frisör I år blir det Auroras loppis i 
salongen, välkomna att fynda! 

13. Räddningstjänsten / brandkåren - våra lokala 
hjältar visar hur ett brandmannatest går till (du 
kan även prova på att genomföra ett test) samt 
visar hur man släcker med brandfilt. Passa även på 
att provåka brandbil. Det kommer även att finnas 
möjlighet att prova att släcka en brand med 
brandsläckare virtuellt mot en skärm.

14. Svenska Kyrkan - Trädgårdsaktivitet i Prästgårdsparken 
och kyrkogårdsvandringar, kl 11:30 och kl 14:30. Vi 
informerar om kyrkans aktiviteter under hösten och 
bjuder på fika. 
Björklingedagen avrundas med en konsert i kyrkan       
kl 18:00 ”Drygt hälften kvar” med Gås-Andersbygdens 
spelmanslag.

15. 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

16. Lenas fotvård (Sandbrov. 2) Här får du råd och tips om 
hur du sköter dina fötter på bästa sätt. Stinas fothälsa
hälsar dig också välkommen!

17. Biblioteket (Sandbrov. 6) Röstmottagare finns på plats 
för den som vill passa på att förtidsrösta. Även en pin-
maskin finns på plats under dagen, så den som vill kan 
titta in och göra en egen. www.bibliotekuppsala.se

18. Galleri Stallet (Sandbrov 13/Gås Andersväg) 
Björklingesonen Kjell Gustafsson (som tecknar om-
slagen till Björklinge Förr och Nu) ställer ut och säljer 
sina akvareller.

19. Hobbykullan (Sandbrov. 34 A) säljer egengjutna 
hantverk i finbetong och flytspackel. Fåglar / fågelbad / 
blommor / vättar / ugglor / ljusstakar. Gjuter och målar 
även efter önskemål. Se Instagram @Hobbykullan

20. Tallkrogen Föreningen FUB-gården – kurs- och 
rekreationsgård Naturskönt belägen på Långsjöns södra 
strand. En annorlunda konferensmiljö med en upp-
levelseträdgård och ett semesterparadis för människor 
med funktionshinder. Guidning av gården och för-
säljning av fika. www.tallkrogen-fub.se

21. Kambo Gård Just nu är gårdsbutiken fylld med vackra 
lammskinn som kommit från garveriet under vår-
vintern. I butiken finns också frysta lamm- och nötlådor 
med närproducerat ekologiskt naturbeteskött.

22. Tibbles bil & däckservice (Bror Hjortsv. 2A) Kom och 
prata bil med oss. Vi kontrollerar bilens strålkastarin-
ställning utan kostnad. Bra att ordna inför höstmörkret.

23. Björklinge Pizzeria (Bror Hjortsv. 2A) Välkomna in i vår 
nyrenoverade pizzeria och beställ från vår välsmakande 
meny. 

24. Sandbro säteri - guidade visningar av säteriet med 
historisk bakgrund, kl. 13.00 och 14.00. Biljetterna 
delas ut vid hembygdsmuseet från kl. 10:30 (först till 
kvarn…)

25. Sandbywestern - westernridskolan för vuxna, prova på 
ridning och träning av westernhästar.  Vi visar vår 
anläggning och våra ridskolehästar. Kl 14:30 har vi en 
uppvisning i ridhuset i klassen reining , western-
ridningens dressyr.
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