
Vi ses i Zoom för att alla ska kunna vara med!

Verksamhetsplan för föreningen Ull I Uppland 2022
verksamhetsplan 2022-01-01 - 2022-12-31

Vi fortsätter i våra digitala fotspår och genomför i stort sett alla event under året via Zoom för att

alla ska kunna vara med! Dock hoppas vi kunna samlas till kurser i Fyrisgården och utomhus för

ullmarknaden tidig höst och sedan på julmarknaden både inomhus och utomhus.

FÅRfest i Kil 2022 blir ”FÅRet runt”

Pga Corona kommer de att anordna flera mindre aktiviteter och överraskningar.

Följ vad som är på gång! som även finns på vår hemsida!

Dock ingen inplanerad gemensam resa i år!

Medlemsaktuellt i Zoom:

Vår nya aktivitet där vi möts digitalt i Zoom, oftast sista torsdagen i månaden under c:a 2 timmar

(18.00-20.00 som längst) och får del av något aktuellt ullrelaterat ämne plus en stunds samvaro

med diskussion därtill. Välkomna till:

● 27 jan Annkristin Hult, Vanten - från påse till politisk paroll.

● 24 feb Louise Ström, Spångmurs Att leva på eller för slöjd,

företagserfarenhet.

● 31 mars Fia Söderberg, Sjökärrets Ekogård Svenska fårraser, svensk ull och

om att vara ullproducent!

● 28 april Susanne Mellgren Gudruns ullbod

med dotter Hanna

● 29 sept Liselotte Eriksson, Ullstationen i Odensala

● 27 okt Anita Grahn, Anita Yarn 10 år med stickning, ull och

angorakaniner

● 24 nov Fårfesten i Kil, Fårfesten i Kil kommer till Ull i Uppland - FÅRet runt

Årsmöte, 17 mars - 18.00 - 20.00 i Zoom

efter sedvanligt årsmöte i Zoom erbjuds en spännande föreläsning av Gunilla Jönsson,

ordförande i UiU, fd vd och textilingenjör vid Textil- och läderlaboratoriet. Gunilla berättar om två

olika fall från sin roll som ledamot i allmänna Reklamationsnämndens avdelningar för Textil/Tvätt
och möbler samt med tillbakablick på arbetet vid Textil & Läderlaboratoriet.

OBS Även i år väljer vi att lägga alla årsmöteshandlingar på hemsidan, tillgängliga senast den 13

mars.
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https://farfestikil.com/
https://www.spangmurs.se/
http://www.sjokarret.se/
https://gudrunsullbod.com/
https://www.ullstationeniodensala.se/
https://anitayarn.com/sv/home
https://faravelsforbundet.se/arfest-i-kil-2022-blir-faret-runt/
http://www.ulliuppland.se
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Kurser - i Fyrisgården

två spännande kurser är inplanerade under hösten. Vi kommer att vara i Fyrisgården!

● Att sticka hälar med Annkristin Hult.

1. 13 okt kl. 18.00 - 20.00 uppstart

2. 22 okt kl. 10.00 - 16.00

3. 23 okt kl. 10.00 - 16.00

● Tovningskurs med Lena Junell Opgenoorth

1. under hösten, datum kommer senare

Marknader -

Vi är väldigt glada över den positiva responsen vi fick både från utställare och besökare både på

marknaden i Stadsparken och Vaksalaskolan - så vi börjar nu en tradition!!!

Blocka i kalendern, inbjudan med anmälningslänk kommer senare.

● 3 sept - Ullmarknad i stadsparken

● 26 nov - Julmarknad i Vaksalaskolans matsal

Hemsidan - www.ulliuppland.se

En kanal för marknadsföring och information om våra event men också en möjlighet för våra

medlemmar att skapa egna medlemssidor i syfte att synas tillsammans och som en kanal att få

sig själv och/eller sitt företag marknadsfört.

Kontaktperson: Eva Norgren eva.norgren.en@gmail.com

Facebook - Ull i Uppland - https://www.facebook.com/ulliuppland.se

där vi flitigt lägger in aktuell information om det som vi tror är av intresse för fårägare,

hantverkare, konsumenter, miljöintresserade och företagare m.fl. Vi vill vara en mötespunkt för

alla möjliga intressen av ull, en värdefull resurs i samhället.

Samarbeten/samplanering -
vi har fortlöpande diskussioner med tänkbara samarbetspartner tex. hemslöjdskonsulenten och

Uppsala hemslöjdsförening, fårföreningar allt i syfte att samverka med resurser och bredda

utbudet för vår publik!

Dessutom har vi stor nytta och glädje av vår senior adviser Annkristin Hult!
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Pop up butik

En av våra medlemmar, Eva Källander blev med lokal, Valvet snett emot Saluhallen, vid St Eriks

torg nedanför Domkyrkan och erbjöd våra medlemmar att vara med. Till en början var det enbart

en julbutik men efter renovering är den nu permanent! Fiber &Form är det nya namnet.
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