ALLA AKTIVITETER PÅGÅR 12-16 OM INGET ANNAT ANGES
• SMAKKORT 100 kr, prova på mat mellan 12-16 hos Pumphuset, Hamnens Hörna,
SUND-Sill, ICA Ankaret & Erikstorps Kungsgård. Säljs hos ICA Ankaret och Pumphuset
• Ivans Häst & Vagn kör mellan alla smakstoppen
• Ponnyridning på Stejlebacken mellan 13 och 15

BYALAGET GAMLA
BORSTAHUSEN
Byalaget finns på plats i Pumphuset
• Byalagets egen tomte är på plats med
ballonger och godispåsar till barnen,
redo att ta emot önskelistor
• Försäljning av ny utgåva av
Borstahuskort och olika utgåvor av
böcker
• Traditionellt ål- och laxlotteri
• Byalagets bod är öppen

BORSTAHUSENS
KONSTFÖRENING
• Njut av Ulla Stina Larrsons
utställning i konsthallen samtidigt
som du tillverkar ett vackert julkort

BORSTAHUSENS
MUSEIFÖRENING
• Besök museet och lyssna på
Bo-Ingvar Svensson när han berättar
om årets utställning som handlar om
affärslivet i gamla Borstahusen

HAMNENS HÖRNA
• Välkommen in och spana in vårt
sortiment av julens läckerheter
• Färsk fisk från egna båtar
Öppet 10-16

ICA ANKARET
• Här finns allt man behöver för att
ljusa upp vintermörkret
Öppet 08-19

SUND-SILL
• Provsmakning av några av julens
hemmagjorda läckerheter
Öppet 10-16

BORSTAHUSEN CLOTHING
• Öppnar upp sin butik och bjuder
på fika
• 15% rabatt på utvalda varumärken
Öppet 11-15

ERIKSTORPS KUNGSGÅRD
• Åk med Ivans häst och vagn till
Erikstorp och prova på något riktigt
läckert
• Tomtegolf för barnen på
äventyrsgolfen

PUMPHUSET

• Lina & Marcus underhåller, baren är
laddad med glögg, varm choklad och
kalla drycker
• I restaurangen serveras det julbuffé
och en mindre a la carte meny
• Sveriges bästa matfotograf David
Backs utställning 15 days of BBQ
visas i baren
• Författaren Jonas Bergh berättar om
sin första renodlade diktsamling
”Jag letar efter halsband”. Med sig
har han sin samarbetspartner
fotografen Thomas H Johnsson
• Björn Design och Ingrid Persson
säljer vackert konsthantverk,
Bee Love samt nyöppnade
Blomsterhörnan finns representerade

