Renovera och inred
både modernt och
miljövänligt

Econowhouse.se är inspirationssajt för renovering
och byggnation med bra
miljöval, utan avkall på
design eller komfort.
Utgångspunkten är extreme
makeover-projektet av ett
radhus i Vallentuna till ett av
Sveriges mest moderna ekohus
med över 100 olika material
och lösningar.

Just nu utspelar sig även
en studie i huset om vilket
Co2-utstläpp vår svenska livsstil
medför och hur medvetna val
kan minska avtrycket. Familjen
Hallström, som bor i Eco Now

House bokför och mäter hela
sitt klimatavtryck under ett år.
På festivalområdet kan ni
träffa Anders Hallström i Eco
Now House utställningstält.
– Jag delar med mig av tips
och visar utvalda exempel på
bra lösningar och material från
projektet men svarar även gärna
på frågor om klimatsmarta tips
i vardagen och vilket klimatavtryck olika val medför, berättar
Anders.
– Vi har även lite kul tävlingar på plats och de som är intresserade kan anmäla sitt intresse
för att besöka husets invigning i
september.

Trädgårdsmässa
på Vallentuna IP
Under Vallentuna sommarfestival så byggs en
utomhusmässa upp på en
av fotbollsplanerna.
Flera av utställarna samlas i
en egen liten sektion med tema
trädgård, ett inslag arrangörerna testlanserar i år men tror
kommer växa rejält framöver.

Även om vi närmar oss hösten så är trädgård och uteplatsen högaktuella områden och
det blir en fin liten sektion med
bra utbud som vi samlar på
festivalen. Där finns den häftiga
trädgårdsgrillen Ofyr, bastutunna, lusthus, trädgårdsklippare och mycket mer att bekanta
sig med.

Trädgårdsmöbler från Green Garden by Roppen

Utställare

På mässområdet under Vallentuna sommarfestival
kommer du bl a att hitta följande utställare:

Audi Q7 Etron

Audis diesel hybrid bil finns på plats som en del av projektet
Klimatåret och Eco Now House.

Alfreds design bastutunna

Vi har sedan 1998 erbjudit marknadens skönaste bastu – den egendesignade och konstruerade Runda Bastun med inglasad veranda.
www.rundabastun.se

Bolefloor

Trägolv med böljande brädor som
följer trädets naturliga kurvor.
Träffas i Eco Now House tältet.
www.bolefloor.com

Crafttech Sverige
Trädgårdstjänster och robotgräsklippare.
www.crafttech.se

Eco Now House

Inspiration till renovering och hållbar livsstil med klimatsmarta val
utan kompromiss i design eller komfort. Här utlovas tävlingar med
flera fina priser till bla köket.
www.econowhouse.se

Ekstrands

Ekstrands ytterdörrar är fria från formaldehyd, och målas enbart
med miljövänligare vattenburna färgsystem.
www.ekstrands.com

Green Garden

Green Garden är en trädgårdsmöbelbutik som till vardags hittas i
Danderyd. De erbjuder ett varierande sortiment av vackra utemöbler
och inredningsattiraljer i olika material.
www.greengarden.se

Hälsokraft

Vallentunas egna hälsobutik visar bl a träningsmaskinen vibrationsplattan som man kommer kunna testa på plats. 10 min på plattan
motsvarar 30–40 min traditionell träning.
www.traningsplattan.se

Härjedalskök

Med Härjedalsmetoden® får du nya luckor och lådor måttbeställda
och monterade på dina befintliga köksstommar.
www.harjedalskok.se

Svensk Direktreklam

Är du nyfiken på veta mer om vilken miljöpåverkan direktreklam
faktiskt har så är du välkommen att besöka Svensk Direktreklams
tält. Klimatkompenserad Direktreklam bidrar ekonomiskt till olika
hjälpinsatser runt om i världen för att begränsa koldioxidutsläppen.
www.sdr.se

SodaStream

Panta mindre genom att bubbla ditt eget vatten.
Du hittar oss i Eco Now House tältet.
www.sodastream.se

Vallentuna FRG

FRG består av medlemmar från olika frivilliga försvarsorganisationer och är ett koncept för att samla frivilliga
förstärkningsresurser effektivt till stöd
för myndigheter för effektivast hjälp till
medborgarna vid kriser och svåra
Vill du ha ett eget bord?
samhällspåfrestningar
Kontakta
www.frgnorr.se/

Loppis!

Vita-mine

www.facebook.com/vitaminesweden

info@econow.se
eller ring
0704-28 49 68

Öppet: Lördag 12/8 kl 10:00–20:00 Söndag 13/8 kl 10:00–17:00
Mer info på www.facebook.se/vallentunasommar

