
 

 

Hej kära TG medlemmar!    2022 01 25 

 

Här kommer årets första medlemsbrev! 

Vi vill börja med att hälsa Lise Ramböl välkommen som ny medlem till TG! 

Vi är nog många som både hoppades och trodde att vi nu skulle kunna träffas 

fysiskt igen, men så är det tyvärr inte! 

Vi kan ändå glädjas åt vår jättefina gemensamhetslokal på Mellangatan i Visby, 

som snart kommer att få ett namn! Det är så roligt med ert engagemang av 

namnförslag! 

Vi är en projektgrupp bestående av: Ruben Persson, Britten Dahné och Inger 

Hammar, som här representerar Hemslöjden men B+I, som också är TG 

medlemmar, Anna-Lena Stolt, Barbro Boberg och jag (Karin) från TG och Marie 

Barck Studieförbundet Vuxenskolan, som också håller i ramarna. Vi träffas 

regelbundet för att planera och organisera utvecklingen och iordningställandet 

av Lokalen. Imorgon, torsdag 27/2 från kl. 10:00 är ni som kan välkomna till en 

fixardag/stund. Det är roligt om vi alla kan vara med och tycka till och påverka 

hur det ska vara där.  

Anna-Lena har skickat efter tygprover till mörkläggningsgardiner och det 

kommer att bli ett linfärgat linnetyg till det. 

Vi hade styrelsemöte i förra veckan, då halva styrelsen var fysiskt i Lokalen och 

övriga via Messenger. Det är fantastiskt att vi har olika möjligheter att ”träffas” 

på! 

Vi är oerhört tacksamma över att vi fick de 50 000 kronor vi ansökt om från 

Regionen, för att bidra med till hyran av lokalen. Vi behöver hitta olika 

aktiviteter för att få ihop mer hyrespengar. Ni kanske har någon idé hur vi kan 

få in mer pengar? 

Om man vill boka Lokalen, så är det Anna-Lena Stolt som är ansvarig för 

bokningarna. Tisdagar är TG dag + någon helg då och då. 



Angående årets tema: LIN, så är Trädgårdamatörerna intresserade av ett 

samarbete med oss och Havdhems hembygdsförening. Britten ska på ett första 

möte med dem och Victoria Härlin, Verksamhetsutvecklare på SV 

(Studieförbundet Vuxenskolan) i nästa vecka. 

Kommande aktiviteter: 

Tisdag 1/2 18:00 Utställningsmöte i Lokalen. 

Lördag 26/2 kl. 13:00 årsmöte i Lokalen och via ZOOM. 

Lördag 26/3 mellan 9:00-16:00 är ni välkomna till en tygtryckarlördag i Lokalen. 

10 personer finns det plats för och 500 kr. kostar det. Du tar med dig tvättade 

tyger, vaxduk och matsäck. TG står för färger, tryckblock m.m. kaffe/te och 

kaka. Anmälan gör du till Anna-Lena Stolt,  anna-lena@stollandesign.com 

senast 19/3! 

I maj ser vi framemot vår resa till Dalarna. 

Däremellan hoppas vi på många trevliga stunder i lokalen då vi kan träffas och 

sticka, sy, brodera, se filmer m.m. Vi tänker oss att det kommer att kosta en 

100 lapp/person och kväll för att få in lite pengar till hyran. 

 

 

 

Nu håller vi tummarna för att pandemin snart ger sig, så vi kan träffas mer igen! 

 

 

Varmaste hälsningar från oss alla i styrelsen 
genom  

Karin Cervenka, ordförande Textil Gotland 

mailto:anna-lena@stollandesign.com

