
Hej och God fortsättning på det nya året! 
2016 har varit ett bra år för Luleå Makerspace. Vi har ökat vårt medlemsantal och vi har 
också fått ordning i våra lokaler. Vid ett flertal tillfällen har vi också synts i olika mediala 
sammanhang. Vi har haft 72 olika arrangemang under året och jag vill rikta ett stort tack till 
alla er som hjälp till att hålla öppet. 
 
Nu drar vi igång igen efter julledigheterna och vi kommer att ha vår första MakerFriday nu 
den 13 januari. Vi bjuder på fika under kvällen. Christoffer Lundberg kommer att fortsätta 
hålla öppet måndagkvällar med start 9 januari mellan kl.18.30 och 21. 
 
Den 4 Februari är det dags för Luleå mini mini Makerfaire i Stadsbiblioteket i Kulturens hus. 
Vi återkommer med program för dagen men vi kommer att erbjuda olika workshops under 
dagen och det blir också en utställning av makingprojekt. Så alla ni som vill visa upp era 
alster är välkomna att ställa ut. Det vore särskilt roligt om våra unga makers vill ställa ut sina 
fina projekt. 
 
Vi har vårt årsmöte den 26 februari kl.14-16. Kanske är du intresserad av att sitta med i 
styrelsen under nästa år? Ett webbformulär för att nominera sig själv eller andra till styrelsen 
kommer inom kort. 
 
Jag har gjort upp ett kalendarium för januari och början av februari där ni har möjlighet att 
boka in er för att hålla öppet i makerspacet. 
Maila mig om du är intresserad  aghed70@gmail.com så lägger vi upp evenemang på 
Facebook och annonserar på hemsidan. 
 
När du ansvarar för att hålla öppet en kväll i Makerspacet så ser du till att låsa upp och låsa 
igen. Om det kommer någon nyfiken till våra lokaler visar du dem runt och berättar om vår 
verksamhet. Du ser till att det är städat i våra lokaler och om ni använt köket så ska all disk 
vara i diskmaskinen och bordet torkat. Alla maskiner är avslagna och dörrar låsta när ni går. 
Du måste också meddela mig hur många som deltagit under ditt arrangemang då det ska 
bokföras gentemot studiefrämjandet. 
 
Nycklar kvitterar ni ut från någon av oss i styrelsen. 
 
Det är viktigt att du meddelar mig eller Peter i god tid när du ska ordna något så att vi hinner 
föra in och bokföra alla arrangemang i diverse olika system. 
 
 

mailto:aghed70@gmail.com


Jag vill påminna om vår Facebookgrupp som heter Luleå Makerspace medlemmar 
https://www.facebook.com/groups/1716682755237200/. Denna grupp är tänkt att fungera 
som en anslagstavla för diskussioner och utveckling. Kanske hittar du någon som är 
intresserad av samma sak som du och tillsammans kan ni hålla i en kväll med ett tema 
utifrån ert intresse. 
 

Kalendarium för att boka in medlemskvällar 

 
Måndag 9 januari kl. 18.30-21 Öppen verkstad med Christoffer  
Onsdag 11 januari kl.18-20 
Fredag 13 januari kl.17-20 MakerFriday med Agneta och Peter 
Söndag 15 januari kl.18-20 
Måndag 16 januari kl.18.30-21 Öppen verkstad med Christoffer 
Torsdag 19 januari kl.18-20 
Söndag 22 januari kl.15-17.30  
Måndag 23 januari kl.18.30-21 Öppen verkstad med Christoffer 
Onsdag 25 januari kl.18-20 
Måndag 30 januari kl.18.30-21 Öppen verkstad med Christoffer 
Torsdag 2 februari kl.18-20 
Måndag 6 februari kl.18.30-21  
Onsdag 8 februari kl.18-20.30 Öppen verkstad med Agneta och Peter 
Måndag 13 februari kl.18.30-21 
Torsdag 16 februari kl.18-20.30 Öppen verkstad med Agneta och Peter  
 
Med vänlig hälsning 
 
Agneta Hedenström 
Ordförande Luleå Makerspace 
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