
Shabby Blueprint

Möt Shabby Blueprints och Max Salo med tavlor gjorda i grafisk stil på återvunnet material. Ofta 
är motiven från båtvärlden, men det görs mycket beställningar med andra motiv. Shabby 
Blueprints vill hedra ingenjörskonsten och typografin med en tolkning på ett mänskligt och 
jordnära sätt.

Skånes Caroliner
Träffa Skånes Caroliner som är på plats vid Börjes Torn Långfredag från ca 10:00 fram till ca 15:00.  
Skjuter salut med kanon Långfredag kl 12:00 samt 14:00
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S A L O N G E N 

Lena Särnfors
http://www.thelivingroom.se/

Lena Särnfors – Akrylmåleri, abstrakt och figurativt Min inre värld är färgstark, vacker och 
fantasifull, jag förmedlar den genom konsten. Jag ser det fascinerande i naturen, djuren och 
musiken, vilka är, tillsammans med meditation, mina främsta källor till inspiration både när det 
gäller måleri och fotografering. Jag använder färger som ger mig energi och lugn. Jag målar främst 
med akryl, men även med oljepastell, mixed media och collage-teknik. Jag har alltid uttryckt mig 
kreativt på olika sätt; genom måleri, fotografering och som grafisk formgivare sedan 1989. Jag har 
en stor bildbank med foton från resor runtom i världen och från närområdet. Jag formger och 
producerar böcker och trycksaker. Jag gick konstutbildning på Folkuniversitetet i Lund 90-91, och 
har målat och tecknat sedan barndomen. Jag säljer både originalmålningar och Fine Art Prints; 
med eller utan ram. Fine Art Prints finns att köpa eller beställa av flera motiv i olika storlekar. 
Signerade och med prägel-stämpel. 

V E R K S A M M A  P Å  B O R G E B Y  S L O T T
På borgebyslott.se finns information om verksamheterna och deras ordinarie 
öppettider. Under Påsken finns alla på plats och har öppet 11-15

Påsk på Borgeby Slott 2023



Nymph by Pamela Handgjorda smycken av kristalleroch även figurer av halvädelsten

BM Nordic AB

Förseglade matvaror/delikatesser från Grekland och Spanien, som jungfruolivolja, 
Kalamata oliver, Atalanti oliver, Tapenade, tahini (halva), loukumi, baklava/saragli, 
marmelader, rå honung, rå   kakao, kakaokräm och sesamkräm utan palmolja eller mjölk, 
agavesirap....de  flesta av dem eko-certifierade.

LinZasmycken Färgglada smycken av originalkartor, tapeter och böcker. Köp ett halsband med din ort!

Le Nom Nom En härlig mix av gipsfigurer

L O G E N

Ostboden på hjul Ost, kex, rökt korv, marmelad

Inkmania Målade muggar, målade ljus

Kerstin Sturesson Handgjorda smycken

Apikultur Syd Honung

TassManien
Klimatsmart hundfoder, ergonomiska hundselar av toppkvalitet. Presenterar 
tandbehandling med  ultraljudstandborste för hundar. Ett fantastiskt alternativ till sövning 
och sanering hos veterinär.   Smycken för t ex hundens halsband och hästens träns.

Lajvsvärd, dolkar, riddarhuvor hängsmycke, stenar, kristaller, knäckklubbor, Magiska 
trollstavar

Jörgen Svanholm

Weronicas keramik
tillverkar trädgårdsprodukter samt en del bruksgods i stengodslera med speciell glasyr. 
Allt tillverkas i min verkstad i Rydebäck. 



YP Hantverk Produkter gjorda av och med skinn från gotlandsfår

Rolf Persson Smycken

Ishokuju
Japanskt porslin (risskålar, sushiset, ätpinnar, teflonpannor m.m. Se sortiment här:
https://ishokuju.se/

Carin Månsson Barnkläder, stickade jordgubbsmössor, fleecetröjor, barnklänningar. 

My Precious Tot
Babyprodukter som är smakfullt utvalda och med fokus på säkra ingredienser i 
materialen. Produkter inom äta & dricka, leksaker, tillbehör som nappar och bärsjalar och 
textilier för sängen.

Lerverkstan Keramiskt hantverk, bruksföremål tex vaser, ljusstakar, skålar, fat, muggar och tekannor.

L O G E N


