
 

På Sundsvalls Leva och Bo mässa kommer det hända massor av spännande saker.  

Vi lägger stor vikt i att skapa inspiration och upplevelser för besökarna. Här 
kommer ett litet smakprov på vad mässan kommer att erbjuda. 

100 kvm stort Trädgårds café  i 
härligt specialuppbyggd miljö fylld 
med inspiration, härlig känsla och 
med flertalet utställare inbokade. 
Plats för scen med föreläsningar och 
workshops inramat med ett mysigt 
café med gott fika. 

Norrlands största Mäss-
Food Court! Här äter 
man god mat från flera 
väletablerade lokala 
restauranger med 
smaker från bla. 
Amerika, Italien, Mexico, 
Svensk husmanskost och 
barnmeny. 

Utegården! Här tänds jättegrillen 
där ”Grillnördarna” drar igång 
med Full fart. Med BBQ Teamets 
turnerande skara av mästare som 
kan det här med grillning, lär de 
ut spännande tips inför 
kommande grillsäsong. 

Från vår kunskaps scen kan 
man bland annat höra Polisen 
och Byavakt föreläsa om 
Grannsamverkan. Företaget 
Verisure informerar om vikten 
av säkerhet och trygghet med 
larm i ditt hem.  

Barnlandet för barnen! Vi har 
laddat med flera stora hoppborgar, 
Singstar/kareoke, pyssel och 
massor av aktiviteter. Barnen 
träffar sagofigurer och underhålls 
alla dagar. Söndag bjuder vi på 
show med Zillah & Totte.  Med oss 
även i år är Pippi Långstrump, 
Musse och Mimmi  som 
tillsammans med bland annat 
Junsele Djurpark skojar med 
barnen. Ansiktsmålning, popcorn, 
godisremmar, ballonger, 
sockervadd och massor av skoj 
med en och annan överraskning 
finns alla dagar på mässan. 

21-23 april, Gärdehov/Nordichallen  

Aktivitet för alla. Oavsett! 
Stor monter med 
föreningar som RSMH, 
Ubuntu, Hjärtlung, 
Osteopros, Fritid för alla, 
FUB, Friskhuset, JAG, 
Reumatikerförbundet och 
BCF Olivia. 



Föreläsningar och workshops  
inom hälsa, skönhet, trädgård, 
bygg och bo.   

T ex  lyssna till Carolina Visser 
på Norrlands Tulpaner. Kurs i 
Blombinderi med Amanda 
från Miss Magnolia.  

Modeshow alá spring! 
Årets Modevisning håller hög nivå. 
Du ser vårens mode från närmare 
15st medverkande butiker, snygg 
från topp till tå. 

Demoköket! 
En succé som fortsätter 
med tips och recept från 
proffs. Allt från 
matlagning, bakning, 
desserter och annat gott. 
Med provsmakning.  

Vår målsättning är att ha något för alla, stora som små, ung som gammal. 
Självklart tips, råd och erbjudande från våra utställare. Mässan inbjuder till 
upplevelser och massor av inspiration och handel.  
Mässan fylls med olika områden som bla. Torghandel med hantverk, konst, mat 
och smak.  
Om du inte bokat plats! Medverka på en av Sundsvalls största mässor du också. 

Trädgård! 
Intill vårt trädgårdscafé är det 
bokade företag inom detta 
område. Man handlar allt från 
Blommor, krukor, dekorationer, 
redskap, maskiner, pooler och 
trädgårdsmöbler samt får 
inspiration inför kommande vår 
och sommar säsong. 
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Vi har idag utställare inom: Skönhet, Hälsa, Trädgård, Bygg och Bo, Fritid, Motor, 
Mode, Mat, Inredning, Tjänster, Serviceföretag, Torghandel, Hantverk, konst…..mer 
o mer. 

Motor och sport! 
Här finns Bilar, Båtar, ATV, 
Racing, Husbilar/vagnar, råd och 
tips om vård och skötsel. Vi 
fyller på med mer eftersom. 

http://www.levaochbomassan.se/

