Godsmagasinet i Uppsala
Lunchstopp med möjlighet till konstutställning och 10% på shopping i hela huset
Hos oss i Godsmagasinet i Uppsala erbjuder vi det perfekta

Hos Stickspåret Klädbutik hittar du färgstarkt mode. Här finns

stoppet för att inta en god lunch från Broströms Kafé, lagat

en härlig blandning av kläder, skor, väskor & smycken – det

med kärlek på plats av lokala & närproducerade ingredienser.

mesta av nordisk design. Vi älskar färg, mönster och sköna

Du kan strosa runt i vårt fina hus som är Q-märkt och har en

miljövänliga material samt att få ge personlig service med tips

öppen planlösning mellan de olika verksamheterna.

och råd. Vår förhoppning är att få folk att våga lite mer.

Hos Stickspåret Designbutik hittar du det där lilla extra till

Kaleido är en butik och galleri som drivs av en grupp

ditt hem eller en annorlunda present. Vi älskar Uppsala och

professionella konsthantverkare. Vi arbetar med keramik,

brinner för det lokala, svensk design och gärna även tillverkat

textil, smyckekonst, glas m m. Här finns alltid spännande

här. Våra bästsäljare är tvålarna och presenter med Uppsala-

saker att se eller köpa. Handgjort, småskaligt och unikt.

anknytning. Eller något från vårt noga utvalda second-

Förbeställ lunchen, som inkluderar kaffe och något sött, tre

hand-sortiment ”Skatter från Förr”. Vi har även ”Upcykled”-

vardagar innan ankomst.

handbyggda småmöbler av återvunnet material.

Aktivitetsfakta

Bokning och information

Typ av aktivitet:Frukost, lunch, mid-

Tillgänglighetsanpassning:

Företag:Godsmagasinet.

dag, fika, shopping, konsthantverk med

– Inga trappsteg

Telefonnummer: +46 739–20 45 22.

olika utställningar.

– Breda dörröppningar

E-post:evelin.benson@sticksparet.se

Plats: Godsmagasinet, Roslagsgatan 1,

– Inga eller låga trösklar

Webb: godsmagasinet.nu

753 27 Uppsala.

– Bra framkomlighet i butiken

sticksparet.se

Tidsåtgång: 90–120 minuter.

– Handikapparkering vid resecentrum.

kaleido.nu

Säsong: Året runt.

Språk utöver svenska:Engelska.

brostromskafe.com

Målgrupp: Lämplig för alla.

Sociala medier:Facebook, Instagram.

Antal min/antal max:ca 0–40, gäller för
caféet men möjligt med fler sittningar.

Hitta hit!
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