
 

Ordföranden har ordet 
Sällan har det varit mer aktuellt med ull och tillvaratagande av svensk 
ull som nu. Ullens värden och användbarhet belyses i snart varje 
nyhetsmedium.  
Vår förening bidrar aktivt till att öka kunskapen och sprida 
information om ull som en hållbar framtidsresurs. 

Program 
våren 
2020 

 

 
Utökat medlemsmöte   

Kom och diskutera!  Ullmarknaden i Österbybruks vara eller icke 
vara!   Anmälan till Eva Norgren 

Finns önskan?  finns resurser både ekonomiska och personella för att 
kunna driva ullmarknaden i Österbybruk vidare i projektform?   

13 jan. 

 

 

Kurs - Lotta Blom/Tant Kofta 
Sticka och valka en kofta i naturlig och värmande ull – en 
kretsloppsfiber med fantastiska egenskaper. Den är krusig och 
elastisk vilket ger varma plagg som håller formen.  Ullen är 
smutsavstötande, värmer trots att den blivit våt och brinner dåligt! 

14-15 
mars 

 

 

Årsmöte 
Spännande och intressant föredrag utlovas!  
I övrigt sedvanliga möteshandlingar och fika   
OBS motioner föreningen tillhanda senast 15 jan. 
 

Skicka till Gunilla Jönsson 

5 mars 

 

 

Fårfesten i Kil – temat i år: FÅR – the Future! 
FÅReningen Fårfest i Kil arrangerar varje år en fest, då fårets alla 
fantastiska egenskaper firas - tre dagar av inspiration, kunskap, 
marknad, möten och en massa annat.  
Vi - Ull i Uppland marknadsför eventet och Sundbergs buss 
arrangerar.    OBS anmälan är öppen! 

28 feb. –  
2 mars 

 

 

 

Hemma hos – Gitte Söderbäck                
Gitte kommer att berätta om sitt företag FIBER, inrymt i en 
egendesignad ateljé. Vi får ta del av hennes erfarenheter med ullen 
som ledstjärna, samtidigt som vi njuter av hennes vackra vävar och 
andra alster. Lättare lunch och trevligt umgänge med andra ullnördar 
i vacker omgivning utlovas. 

25 april  
 

 

 

 
Tisdagsslöjd i Kaniken  17.30-19.30                       
Plats: Västra Ågatan 16, i gränden 
Slöjd, fika och trevlig gemenskap gratis – kan det bli bättre?!   
 
Den här kvällen är Ull i Uppland värd, vi tänkte visa tovning på flera 
olika sätt! 

12 Maj 

 

mailto:eva.norgren.en@gmail.com
mailto:gunilla.jonsson43@gmail.com


 
Program hösten 2020 

 
 

 

 
Hemma hos Eva Norgren, stödjande medlem  
 
Kom och ta del av ett helt smörgåsbord med ullaktiviteter, fika, grilla 
korv eller ta med eget hantverk och sitt ner en stund i naturen 
tillsammans med andra medlemmar.  
 
OBS kläder efter väder och sittunderlag, vi umgås ute! 

6 sept. 

 

 

Julmarknad   

På planeringsstadiet, vi återkommer!  

 

 

 
 

Tisdagsslöjd i Kaniken   17.30-19.30                   
Plats: Västra Ågatan 16, i gränden. 

Slöjd, fika och trevlig gemenskap gratis – kan det bli bättre?!   
Den här kvällen är Ull i Uppland värd, kom så får du se tex 
bandvirkning och hur man virkar flätor!  
 

3 nov. 

 

 

Medlemsmöte - Louise Ström                 

Louise Ström kommer att berätta om sitt företag Spångmurs och visa 
hur man väver band med brickor. Hon kommer att prata om banden 
på bilden samt att du får prova att väva en bit på ett enkelt band.
    

10 okt 

 

 

Tillsammans gör vi skillnad – ullen är på rätt väg! 
 

Närmare eventen kommer ett utskick med fylligare information, med 
tid, plats, ev. kostnad och anmälan. 

Har du frågor kontakta: Eva Norgren 
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