
Adisgladis.se är en butik med fokus på hållbart mode & praktisk utrustning för en 

progressiv livsstil. ”Vi bryr oss om material & hur saker produceras. Vi brinner för 

ekologiska naturmaterial, återvunna fibrer & funktionell hi-tech. Vi är katalysatorn 

som kringgår det konventionella”. Butik finns i Stockholm och på webben. 

http://www.adisgladis.se/ 

      

Alnarp Cleanwater Technology bioreningsverk för enskilt avlopp erbjuder en stabil 

rening på naturligt sätt. Detta genom maximering av den rening som växter och 

mikroorganismer utfört i alla tider. Utöver att ta hand om de ämnen det finns 

reningskrav på i dagsläget så renar bioreningsverket även läkemedelsrester. 
http://www.alnarpcleanwater.se/ 

 

Båtladan i Kungsgården visar en utombordare av märket Torqeedo som är 

marknadsledande inom den snabbt växande elektriska båtmotorindustrin. Denna 

modell är jämförbar med en bensinmotor på 3 hp men tyst som en symaskin! Den 

kan köras långt på en laddning och även laddas under gång med solceller.                                   
http://www.batladan.nu/  

 

Böle Grönsaker i Ockelbo drivs av Ram Sen Thakuri. På familjens gård i Ockelbo odlar 

han ett stort antal grönsaker på friland. Odlingen är ekologisk och KRAV-certifierad. 

Grönsakerna levereras till restauranger som Esperanto i Stockholm. Du kan även hitta 

dem på marknader, i lokala butiker och beställa kassar med leverans varje vecka. 
https://www.bolegronsaker.se  

 

Cykelfabriken är ett svenskt cykelmärke med specialisering på lådcyklar – bakfiets – 

lastcyklar, företagscyklar och handbyggda stadscyklar i holländsk tradition. Vi är 

kända för vår tidlösa design, höga kvalitet och goda service. ”Vi är innovativa och 

utvecklar nya lösningar, gärna tillsammans med våra kunder”. 
https://www.cykelfabriken.se/ 

 

Deco Material & Design är ett företag med ambitionen att förena miljöhänsyn och 

skönhet. Vi erbjuder ett stort sortiment av estetiska och miljövänliga produkter för hus 

och hem, baserade på naturmaterialen kalk och lera. Bland annat Tadelakt som ger 

en levande yta helt utan skarvar som alternativ till andra våtrumsmaterial. 
http://www.decomaterial.se 

 

Emulsionen är ett kooperativt företag som erbjuder hållbara och miljövänliga tjänster 

och lösningar. För närvarande erbjuds tjänster inom förnyelsebar energi i både stor 

och liten skala; biogas, solceller och smarta elnät. Cykling är ett annat av deras 

specialistområden. De bygger bland annat skräddarsydda bambucyklar . 
http://www.emulsionen.org 
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Ekoappen har som mål att företag som är eko och reko ska vara lätta att finna. Med 

bara ett par klick hittar du bland annat ekobutiker, frisörer, hotell, caféer och 

tjänsteföretag - men även webshoppar och grossister. Appen är gratis att installera 

för användare och ger tips över hela landet.                                                   

http://www.ekoappen.se/ 

 

Karl Jansson Gårdens Havtorn i Ockelbo erbjuder ekologiskt odlade färska bär till 

försäljning vid skörden eller frysta året runt samt torkat bärpulver med mera. Bäret 

innehåller ovanligt höga halter av både A-, C-, E- och K-vitamin och är troligen det 

bär i världen som innehåller flest vitaminer i stora mängder.     

https://karljanssongarden.se  

 

Naturkraft Gästrikland är en ideell förening med ett samlat utbud av 

produkter/aktiviteter, vilka har ”Naturupplevelser med din egen kraft” som tema. 

Föreningen har syftet att möjliggöra naturupplevelser och härlig motion för en 

bred allmänhet – till gagn för dig som privatperson eller som företagare inom turism. 

https://www.naturkraft-gestrikland.se  

 

Naturskyddsföreningen Gävleborg knyter samman natur- och miljöintresserade 

medlemmar inom länet, och skapar opinion i miljöfrågor. På eko-torget visar 

föreningen ”poängen med ängen” -hur den biologiska mångfalden kan gynnas med 

ängsslåtter med lie och räfsa i stället för ständigt nötande med gräsklipparen. 

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se 

 

Pärlans Bygghantverk, snickare i Ockelbo med specialisering mot äldre hus och 

tekniker. Allt från restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 

nybyggnationer med timring till enstaka specialbeställda möbler. Nu säljer även Pär 

byggmaterial som träfiberisolering och traditionell linoljefärg.  

https://www.parlansbygg.se  

 

Resole Med miljön i fokus ser Resole till att använda återvunna tyger från till exempel 

bussar, tåg, spårvagnar och T-banor för att framställa häftiga SNEAKERS. Så mycket 

som 95% av textil som kasseras hade egentligen kunna återanvändas och Resoles 

tygskor är prisbelönta för smart miljöengagemang som ger ett snyggt resultat. 

http://www.resole.se  
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Romsens Örtagård ligger i skogsområdet Ödmården på gränsen till Hälsingland i 

Ockelbo. Här finns en småskalig produktion av örtteer, bär och bärpulver, svamp och 

svampinläggningar, ekologiska tomater och chutney, marmelad av ekologiska 

gröna tomater, syltade kantareller, torkad karljohansvamp, svampgrissini m.m! 

http://www.romsensortagard.com  

 

Skur Regnkläder finns på släktgården Olors i Storvik. Där håller en urgammal teknik på 

att väckas till liv igen genom Kristin Sundberg. Hon har tagit sig an projektet att skapa 

regnkläder med hjälp av linoljeimpregnering – en långsam, helt organisk metod som 

använts i hundratals år. De unika plaggen kan beställas genom eko-torget. 

https://www.facebook.com/SKURregnklader 

 

Svea Redskap har de enkla, effektiva och ergonomiska trädgårdsredskapen för 

odling och ogräsbekämpning. Inga avgaser från bensindrivna bullrande motorer! 

Bara smart arbetssparande teknik och funktion. Bland alla smarta redskap finns 

exempelvis hjulhackan Lucko med många utbytbara tillbehör. 
https://www.svearedskap.se/ 

 

Trädgården ditt hem är ett projekt som drivs av kolonilottsföreningen i Ockelbo. De vill 
skapa förutsättningar för odling i mer omfattande skala genom att anlägga växthus 

och starta odlingar av grönsaksplant för försäljning. Kolonilotterna är något av en 

multikulturell mötesplats dit alla är välkomna. Projektledare är Karin Olsson som nås 

på 070 8223327 

 

Yode your own design innebär att du väljer design för vår kollektion av plagg, dvs. 

din egen unika kombination av ekologiska tyger för plaggets delar, och så syr vi upp 

åt dig. Varför inte låta ditt barn vara med och välja tyger! Du kan även handla 

färdiga plagg och andra ekologiska leksaker och hushållsartiklar på yodeshoppen.se 

http://www.yode.se 

 

Åsas Ost är ett litet mejeri på gården i Storvik som köper in komjölk från lokala Krav 

bönder. Där tillverkas allehanda ostar som blåmögel, camembert, kittost och ost 

inlagd i olja. Periodvis finns också Hälsinge ostkaka, kaffeost, smaksatt färskost, 

yoghurt och filmjölk. Produkterna finns att köpa i gårdsbutiken.                                                                                                                
Åsa Lindgren, 070 7313906 
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