
 

 

Hej, alla Textil Gotland medlemmar!   202110 05  

 

Nu börjar tillvaron bli lite mer normal igen och vi i styrelsen har haft ett möte 

hemma hos mig. Så roligt det är och vilken skillnad det blir i mänskliga möten 

även om de digitala också fungerar. 

Mötet inleddes med en bubblande skål (alkoholfri) tillsammans med Marie 

Barck från Studieförbundet Vuxenskolan, som var med inledningsvis och 

berättade om ”vår” lokal i Kulturrum.  

Tänk så spännande och roligt att vi kommer att ha tillgång till en gemensam 

lokal i stan. Flera av er har säkert hört talas om att vi har en lokal på gång 

tillsammans med SV, m.fl. Den ligger i början av Mellangatan, i gamla 

flickskolans lokaler, Specksrum, numera Kulturrum. 

Studieförbundet Vuxenskolan har tecknat kontrakt med den ekonomiska 

föreningen Gotlands Kulturrum. Under hösten kommer SV att jobba med 

upprustning av de hyrda lokalerna. SV har möjlighet att initialt gå med förlust. 

Hyran är ca 14 500 kr/månad. Föreningar som vill använda sig av lokalerna 

kan betala hyra på flera sätt. Dels med pengar men också genom att bidra 

med inredning, verktyg och aktiviteter där inkomsterna går till SV. En idé är att 

veckans dagar delas upp bland inblandade föreningar med utgångspunkt i 

hur mycket föreningen bidrar till hyran. Många olika tankar finns just nu - 

hantverk och hälsa, hantverk på recept, skapa gränsöverskridande möten, 

mamma/pappa stickar/täljer med bebis, sponsoravtal där sponsorn kan få en 

workshop till företaget, med mera. Under hösten kommer SV att anordna 

projektgruppsmöten med representanter från inblandade föreningar.  

Det här är ett spännande projekt med en gemensamhetslokal, som precis har 

startat. Följetongen fortsätter och vi hoppas kunna ha vårt nästa styrelsemöte 

i de lokalerna! 

Textil Gotland har ansökt om verksamhetsbidrag på 50 000 kronor till Region 

Gotland för år 2022, för att kunna sponsra till lokalhyran på Kulturrum. Textil 

Gotland kommer alltså inte att bidra med någon månatlig hyra utöver 

eventuellt kulturbidrag och enstaka insatser som t ex workshops. 

 *     *     *     *     * 

En uppskattad medlemsutflykt gjorde vi den 11/9. Vi var 13 medlemmar som 

träffades på Formverket till att börja med, lunchen intog vi på Fröjel Resort 

och på eftermiddagen besökte vi Ninni Westermans och Kerstin Boulongers 



ateljéer. Roligt att vi kan börja träffas igen! Ni kan läsa mer om utflykten och 

se bilder från dagen på vår Facebooksida: ”Textil Gotland sluten grupp”. 

Tack vare besöket på Formverket hos Barbro Boberg, så kan vi också 

välkomna henne som vår nya medlem i föreningen! 

Varmt välkommen Barbro! 

 *     *     *     *     * 

Utställningsgruppen hade möte den 21/9 och Ulla Persson har skickat ut 

minnesanteckningar från mötet. Det blir bra att vi kan vara i Korsbygården 

igen, nu när vi känner till lokalerna och området runtomkring. 

I år tänkte vi också prova på försäljning på övervåningen från våra respektive 

butiker/verksamheter i anslutning till sommarutställningen. Anna-Lena Stolt har 

startat en ” Försäljningsgrupp” och rapporterade att 13 personer sagt sig vara 

positiva till att bedriva försäljning i samband med nästa sommarutställning.  

Anna-Lena bjöd in till ett möte den 28 september, då vi var fyra deltagare. 

*     *     *     *     * 

Som ni har sett har Ulla återupptagit uppgiften med att ställa inspirerande 

frågor på Facebook igen. Roligt och intressant att läsa alla svar och 

reflektioner.  

Instagram för föreningen tar däremot en paus. Kontot upplevs som 

svårhanterligt.  

Hemsidan fortsätter dock som förut. Skicka gärna in bilder till Anna-Lena om 

du vill uppdatera ”din” sida. 

*     *     *     *     *    

Som avslutning på årets tema: Fibrer/ull, tänkte vi att det skulle vara roligt att 

göra en ännu en medlemsutflykt under 2021. Vi skulle då besöka Ansarve 

farm, Gotlands Spinneri och Ullkontoret. Vi återkommer inom kort om det. 

…..och som en introduktion på 2022 års tema LIN, tänkte vi att det skulle vara 

trevligt med en medlemsresa till Dalarna i maj! 

*     *     *     *     * 

Till en början ser vi nu framemot Tygtryckarhelgen på Folkan i Hemse! Kursen 

är fulltecknad med 12 medlemmar. 

*     *     *     *     * 

 

Till sist vill vi berätta att så snart det är klart med vår lokal, så hojtar vi till er alla 

och välkomnar er på bubbel! 



Ha det så bra i de vackra höstfärgerna, kanske i svampskogen och med allt 

härligt skapande! 

 

Hälsningar från oss i styrelsen TG genom  

Karin Cervenka / ordförande! 

 

Vi firade både lokalen, som är på gång och att vi återigen kunde 

träffas IRL.  

Ser ni den fina ordförandeklubban, som Britten har tillverkat! 



 


