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Verksamhetsplan 2019 för föreningen Ull i Uppland 
 
Fårfesten i Kil 
I år anordnar Sundbergs Busstrafik AB en bussresa 1 – 2 mars till Fårfesten i Kil med 
övernattning i Karlstad. Föreningens medlemmar har fått en separat inbjudan. 
Anmälan görs direkt till bussbolaget via hemsidan http://www.sundbergsbuss.se 
 
Slöjdkvällar på Kaniken 
Tisdagskvällar ordnar Stiftelsen Upplandsmuseets hemslöjdskonsulenter slöjdkvällar i 
Kanikenlokalerna. Ull i Uppland, Margita Thörnström, står för två kvällar 12 februari och 19 
mars. Teman kan bli C2C respektive nålbindning och krokning. 
 
Årsmöte 
Årsmötet äger rum onsdagen 13 mars i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, 
Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala. Samtliga handlingar till årsmötet delas ut vid ankomst. 
Efter avslutade förhandlingar håller Anita Grahn en inspirationsföreläsning Tankar från en 
ullnörd. 
 
Medlemsträffar 
Föreningen planerar två medlemsträffar en på våren och en på hösten. Program är ännu ej 
fastlagt. Separat inbjudan kommer att sändas ut. Träffarna kan också komma att äga rum 
utanför Uppsala. 
 
Visa din verksamhet 
Föreningens ”hemma hos besök” har varit välbesökta och uppskattade. Ett besök är planerat 
under våren och eventuellt ett till hösten. Separat inbjudan kommer att sändas ut.  
 
Ullmarknad i Österbybruk  
Ullmarknaden äger för sjätte året i rad rum i Österbybruk. Denna gång 9 och 10 augusti, dvs 
fredag och lördag. Öppettider kommer att vara fredag 12.00 – 18.00 och lördag 11.00 – 
17.00. 
En styrgrupp för marknaden är formerad och består av Stiftelsen Upplandsmuseet, Stiftelsen 
Österbybruks Herrgård och Studieförbundet Vuxenskolan. 
Föreningen Ull i Uppland deltar som förening och bidrar med aktiviteten tipsrunda.  
 
Kurser, workshops och föreläsningar 
Vi fortsätter att utveckla vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
Nytryck av Tagg och Broschyr 

http://www.sundbergsbuss.se/


 

 

 
 
Under året kommer nytryck av tagg och broschyr med nya bilder att genomföras. Texterna 
kommer också att uppdateras. 
 
Ull SM 
Om intresse finns anordnar föreningen samåkning i september till Ull SM i Halland detta år. 
 
Julmarknad på Upplandsmuseet 
Som tidigare år planerar föreningen en Julmarknad söndagen 1a Advent. 
Ull i Uppland kommer att sälja lotter till förmån för föreningen med fina vinster som 
föreningens medlemmar skänkt. Alla medlemmar är välkomna att ställa ut och sälja sina 
produkter. Avvakta separat utskick. 
 
Hemsidan – www.ulliuppland.se 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt med intressanta och aktuella aktiviteter med 
ullanknytning. Tipsa oss gärna. Den är även en kanal för marknadsföring av den egna 
verksamheten. Våra medlemmar har möjlighet att skapa egna medlemssidor för sig själv och 
sitt företag. Kontaktperson: Eva Norgren, eva.norgren.en@gmail.com 
 
Facebook – Ull i Uppland 
På föreningens Facebook-sida kommer vi att marknadsföra och bjuda in till våra aktiviteter 
samt förmedla tips och nyttigt vetande om ull. 
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