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Verksamhetsplan för föreningen Ull i Uppland 2017 
Verksamhetsplan 2017-01-01 – 2017-12-31 
 
 

Fårfesten i Kil - 2017-03-03,04 
Under mars anordnade hemslöjdskonsulenten Annkristin Hult en bussresa till Fårfesten i Kil som vi 
annonserade på vår hemsida. Flera av våra medlemmar deltog på resan och några av medlemmarna 
deltog som utställare under Fårfesten som pågick 3-5 mars.  
Kontaktperson: Annkristin Hult Annkristin.Hult@upplandsmuseet.se   

Nätverksträffar 
Föreningen planerar för att hålla två nätverksträffar under året, en under våren och en under 
hösten. Med fokus på inspiration och planering av föreningens kommande aktiviteter. 
 

Ullmarknad i Österbybruk 2017-08-12,13  
I samarbete med huvudarrangören hemslöjdskonsulenten 
Annkristin Hult genomförs för fjärde året i rad 
Ullmarknaden i Österbybruk en aktivitet som växer för 
varje år. Från vår sida har en arbetsgrupp bestående av Anita Grahn och Lena Junell utsetts. Vi 
kommer att arbeta med planering, marknadsföring och genomförandet. 
 

Pop-up-butik 
Vi kommer att efter presentation/information från Erika Åberg arbeta vidare med konceptet och 
förhoppningsvis kan en första pop-up-butik kunna erbjudas medlemmarna under året. 
 

Studieresa till Ull-SM 2017-09-30 
För dem som är nyfikna på Wåhlstedts Textilverkstad och 
Ull-SM som anordnas där i slutet av september så planerar 
vi samåkning i bil till evenemanget. 
Kontaktperson: Anita Grahn anita.grahn@yahoo.se  

 

Julmarknad 
Ull i Upplands Julmarknad är beräknad att infalla samma helg som 1á Advent. Antingen 
både lördag 2.12 och söndag 3.12 eller endast söndagen 3.12. Det hela beror på var vi kommer att 
hålla marknaden. Vi beräknar att det kommer fler utställare (9 st 2016), ca 13 st 2017. Kostnad per 
utställare är en fråga att ta ställning till när vi kommer fram emot september/oktober. Ull i Uppland 
kommer att sälja glögg och pepparkakor samt även sälja lotter till förmån för föreningen. 
Kontaktperson: Helena Mattsson hemadesign@mac.com  
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Kurser, workshop, föreläsningar och tematräffar   
Vi kommer att etablera ett samarbete med studieförbundet 
Vuxenskolan bla för att få hjälp med administration, 
marknadsföring och inte minst tillgång till lokaler som ett 
första steg att kunna erbjuda fler kurser, workshop, 
föreläsningar och tematräffar.  
 

Hemsidan – www.ulliuppland.se  
Fortsatt uppdatera, marknadsföra och välkomna våra medlemmar att skapa egna medlemssidor i 
syfte att synas tillsammans och som en kanal att få sig själv och ev. sitt företag marknadsfört. 
Kontaktperson: Eva Norgren eva.norgren.en@gmail.com  
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