
Goodiebag Musikhjälpen
VAD? FRÅN? Mail Uppskattad kostnad 
Print Tankecirkus, 40x40 cm Gabriella_Riddez_Studio gabriella.riddez@femart.se 299

Boken Lisens Jul för barn 3-6 år. Kan signeras av författare och 
illustratör om vinnaren av auktionen vill det. Look_For_Skill inger@lookforskill.com 128
Bricka 38 cm  - Färgstark. Anna_Göran_Design annagorandesign@gmail.com 379
Presentkort: 1 tim karriärcoaching på väg till jobb, Coaching_Och_Konsult_Gerd_Wallin gerd@coachingochkonsult.se 1250
print ”Tent night” i strlk 50X70cm  Evelina_Viola violaevelina@gmail.com 500

Massage på 45 min i en mysig lokal i hjärtat av Vasastan, 
Stockholm. Certifierad Massör med lång erfarenhet. 
Mottagaren väljer själv vilken typ av behandling - t. ex 
avslappning, behandlande, idrottsmassage, gravidmassage. Hennes_Hälsostudio post@henneshalsostudio.se 650

Cribble Living room – Ett byggkit för att bygga ett mini-
vardagsrum.Cribble är kit av (DIY) byggnadsbitar för 
konstruktiv och kreativ lek. 

Planera och bygg grunden till ditt eget minihus! Använd det 
som dockhus, som ett fort till dina actionfigurer eller en 
skalmodell av ditt framtida drömhem! Cribble_Craft_AB  christine@cribble.se 195
"Måla och skåla" kväll med Fluid Art för dig och vänner/familj.  
Max 4 personer. Allt material ingår By_Hannasdotter Hello@byhannasdotter 3600

ett par unisex solglasögon i pilotmodell från min nya kollektion 
Sacrilegious. Modellen heter Veiled Sacrilege. HALO_by_Viveka_Gren info@vivekagren.com 600

Handgjord akvarellfärg, riven för hand med pigment och eget 
akvarellmedium. Helkopp i standardmått som ska passa i de 
flesta paletter. 5 st olika färger  Phelicia_B_Creative kontakt@pheliciab.se 295

Presentkort på en City Quiz Walk - stadsvandring som du går 
genom frågesport i mobilen . Det finns 17 promenader i 
Stockholms olika stadsdelar att välja mellan.  2 promenader City_quiz_walks maria@cityquizwalks.se 390

Vykort av ett omslag jag gjort till en jullåt av Jens Hult Malou Broström malou.brostrom@gmail.com 40
Prints Serenity och den andra All that Jazz. Storlek på båda 
50x70 Konstnär_Anneli_Andersson aan@du.se 1400
 Lakrits från Island. En specialblandning av allt det bästa snyggt 
förpackat för ett värde av ca 500 kr https://lakritsonline.nu/ madde@madtaste.se



1 h digital rådgivning om KonMari-rensning av hemmet Rensningsresan kontakt@rensningsresan.se
originalverk i akvarell och svart multimarketpen som heter 
"Syren A3 Frejaskonst freja.johansson97@gmail.com 329

skylt med text FORTSÄTT - ge aldrig upp. boktryck(letterpress) 
på kraftig kartong. Kantfärgas, öljetterad och med linnesnöre Tryckkammaren gota@tryckkammaren.com 200
 Leopardmönstrad bröstnäsduk (pocket square) Creative_Corgis info@creativecorgis.com 499
Valfritt gosedjur T.U.H_Inredning_AB tuhinredning@gmail.com 500

Necessär med mönstret Byggnad Pågår; 15 x 21,5 cm stor i 100 
% ekologisk bomull och tryckt med OEKO-Tex® färger. 
Mönstret är ett samarbete med Historiskan (Sveriges första 
kvinnohistoriska tidning) PATTERN ME BRIGHT info@patternmebright.com 350
print i 21x30 cm tryckt på matt 170g-papper Hedvig_Wallin_Illustration hedvigwallin@gmail.com 150
 3 st småtomtar, ca 10-12 cm Trolledalens_Hantverk ingela_b@hotmail.com 135
print, "Tänk negativt", i A4 Jessica ritar jessicajohansson85@gmail.com 199

Europas bästa mask för personligt bruk. Den har ett högt 
klassat filter, är miljövänligare än engångsmasker, Filter 
uppnår 99,96% filtrering av alla partiklar större än 6 mikron. Designcompaniet_AB tina@gracesweden.com 200
rökelsehållare flodhäst i damm i lergods Felicias_keramik feliciahorjel@hotmail.com 350

digital 2 timmars workshop om menscykeln för 1-20 personer 
till ett värde av 9000 kr. Det är en workshop som är 
avslappnad, lekfull och som kan anpassas efter alla åldrar och 
kön. Den kommer även anpassas efter önskemål om innehåll 
t.ex friluftsmens tema, jämställdhet, idrott eller för icke-
menstruerande. Bloody_Good kim.utbildning@gmail.com 9000

Coachingsamtal (1 timme på distans) med syfte att hjälpa dig 
bli mer medveten om hur du spenderar din tid och energi, 
samt ge dig verkyg att hitta en mer hållbar takt i livet. Carin H 
Brander har erfarenhet från IT-branschen och arbetar nu med 
att applicera sina kunskaper om agila teorier och metoder på 
andra delar av livet och hjälpa människor att jobba smartare. Coach_Carin_H_Brander hej@carinh.se 995



Liten byggbox med 20 magnetiska trädelar inkl kortlek för 
bokstavsspel. Prisbelönta trädelarna från Clicko för att träna 
bokstäver och stavning med barn på ett lekfullt och kreativt 
sätt. Delarna har olika former och genom att bygga ihop den på 
olika sätt går det att bygga alla bokstäver i alfabetet. 
Nominerades till Årets leksak för barn 3-6 år 2020. Clicko_AB info@clicko.se 599
helårsprenumeration på Historiskan Historiskan eva.bonde@historiskan.se 350
1 st Logotyp Brandshake sandra@brandshake.se 4300
Ett par coola och lyxigt sköna bambustrumpor Akuko info@akukoworld.com 99
ett par silverörhängen "Granater" Löf Design susanne@lofdesign.se 400

ett unikt vackert litet köksset skapat i Gambia med kärlek. En 
grytvante 20x35 och 2 grytlappar 20x20 Bedeou.com Oummou.bedeou@gmail.com 350
Led extraljus till bil "Sirius" asonjakt.se hakan@asonjakt.se 1849
Fotokonst - 2 valfria bilder, numrerad upplaga på 200, signerad 
i stl 30x40 cm. Valfritt motiv Catrin Schmeer Catrin.Schmeer@hm.com 1900

ett par hand tovade örhängen med ekollonhatt och silverkrok Wynja Hantverk Wynjahantverk@gmail.com 169
1 print 10x14,30 cm Sofia Lucas serier sofia.c.lucas@gmail.com 40
 ett presentkort värt 2500 kr på valfri hoppborg (hämtas på 
vårt lager i Kungälv eller Åkersberga) www.allhyr.com martin@allhyr.com 2500

Målarbok av Lina Eriksson i A4-format, 20 sidor att färglägga instagram - yes.lina eriksson.lina@gmail.com 150
 Handgjord skål av stengodslera baggesbruk ellenbagge@live.com 350

Lugn & Stark Yoga erbjuder vinnaren en plats till kursen 
Skrivbords-yoga, som startar i januari och har ett värde på 1 
250 kr. Kursen riktar sig till dig som är mycket stillasittande, 
kanske jobbar du hemifrån eller på kontor. Men självklart är 
alla välkomna. Louise Buenafe Mistén mail@lbmisten.com 1250



diplomerad holistisk coach, certifierad skogsbadsguide via 
SNFTI och utbildad personlig tränare och hälsocoach och 
genom mitt företag NaturStark AB erbjuder jag tjänster som 
tar utgångspunkt i naturen. Bidrar med: SKOGSBAD med 
certifierad SNFTI-guide för 2 personer att deltaga vid 3 tillfällen 
- Ett skogsbad ger dig upplevelse av djupare avslappning och 
återhämtning och: HÄLSOCOACHNING för 1 person, 45min 
samtal - Samtals-hjälp när du vill förändra i vardagen, men inte 
vet hur och vill ha stöd och hjälp med motivation för att 
komma igång. Naturstark AB marie@naturstark.se 1500
ett svart läderarmband med silverändar, handsytt med 
linfröstoppning Kentaur Läderverkstad och Sadelmakeri  info@kentaursadelmakeri.se 580
en 2kg designad pulversläckare Eimdall filip@eimdall.com 499

en vadderad necessär sydd i överblivet och räddat tyg från ett 
svenskt modemärkes tidigare kollektion  Bosse och Ester hej@bosseochester.se 495
Fine print på akvarellpapper A3 Shamiran Adam shamiran.adam@gmail.com 1200
En barn sweatshirt i ekologisk bomull från One We Like. Storlek 
väljer du själv mellan 1 - 10år. One We Like vicky@onewelike.com 499
Ett presentkort för en valfri onlinesession hos HälsoStarck - 
coaching, yoga, råd kring lymfsystemet eller eteriska oljor. 
Giltighetstid 1 år Hälsostarck  halsostarck@gmail.com 650
Signerad poster från @Femkonst i A3-storlek Femkonst ronjarunnstrom@gmail.com 250
Två kvinnofiguriner i stengods inspirerade av arkeologiska 
föremål/målningar.  studio gülbin studiogulbin@gmail.com 350
Wedding By Moalee AB presentkort på 10.000kr Wedding By Moalee AB anki@weddingbymoalee.se 10000

ett litet företag som fokuserar på att skapa småskaligt med 
fokus på inkludering och representation. Dockor - mamma med 
bebis i bärsjal Watoto Toys watoto.toys@gmail.com 400

Rosenbad' konstprint i A3-storlek. 
Tilda Bergsten aka Istället för 
statusuppdateringar Istalletforstatusuppdateringar@gmail.com 250

Bokburk 1000g med inslaget varumärkesgodis. Gottis Expressen   info@gottisexpressen.se 299

ett av mina unika och handgjorda plektrum, "Stones" svenskt 
trä med stenar av gotländsk kalksten, det enda i sitt slag. Jonas Thorén Design 'n' Stuff jonasthorendesign@gmail.com 350
Handgjorda örhängen i polymerlera och detaljer i sterling 
silver. Jag vill ge personen som bär dessa en känsla av att våga 
vara sig själv. Jamk Design johannakoperski@hotmail.se 319



vykort Back to life 14.8x10.5 cm Irina Laaja irina.laaja@outlook.com
handgjorda silverörhängen ”Endless” By Tove K bytovek@gmail.com 700

2st PRINT 30X30cm Maskrosbarn syskon
Patricia Aramburu 
@constructionbydestruction patricia@aramburu.se 350

En perfekt löpartröja för varma sommardagar Cooldry S.T. 
materialet transporterar bort svetten och fördelar fukten över 
ett större område och ger skön svalka. Rogelli Sweden AB Henric@rogelli.se 278

Presentkort 500 kr på valfri behandling. ”Den lilla salongen 
med det stora hjärtat”. Epic Beauty i Huddinge Sandie Lizzy .B. Johansson sandie.lizzy@icloud.com 500

Mössa Picked Last
Picked Last - the brand against 
bullying 250

TOTALSUMMA 56658


