
Verksamhetsberättelse Luleå Makerspace 2021

Under 2021 har Luleå Makerspace arrangerat drygt 20 arrangemang med målet att lyfta
intresset för teknik och skapande i Luleå och vi räknar med att föreningens aktiviteter nådde
ca 1000 personer.

Corona-pandemin har självklart påverkat Luleå Makerspace och under 2021 har den
organiserade verksamheten i lokalen varit begränsad. Lokalen har fortsatt varit öppen för de
med nyckel men antalet workshoppar och öppna arrangemang har varit begränsade och
istället har verksamheten flyttat online via Zoom och Discord vilket tyvärr lett till ett lägre än
normalt antal deltagare. De arrangemang som har genomförts har varit populära.

Under sommaren arrangerades två utomhus-arrangemang tillsammans med Rädda Barnen
på Hertsön och Porsön vilket var mycket populärt. Under sommarlovet hölls också
sommarlovsöppet i lokalen.

I samband med sommar- och höstarrangemangen har ett flertal personer anställts för att
hjälpa till med arrangemangen och hålla öppet i lokalen.

Spelutvecklingskvällarna har varit online under 2021 via Discord och har varit informella
arrangemang och räknas därför inte med i de övergripande arrangemang. Under året har
föreningen arrangerat ett flertal workshoppar i dataspelsutveckling, introduktioner till
laserskärare och 3D-skrivare samt programmering.

Föreningen har under 2021 fått ekonomiska bidrag från Lulebo, Luleå Energi, Luleå
Kommun samt har arbetat med ett flertal samarbetspartners för att skala upp de ekonomiska
medlen i form av gratistjänster och lån av utrustning. Under 2021 har föreningen fått en
donation av utrustning från Abundo AB. Under hösten träffade representanter för föreningen
Kultur- och fritidsnämnden och presenterade verksamheten inför beslut om årsbidrag för
2022.

Föreningen har under året gjort mindre investeringar i utrustning i form nya elektronikkit,
ihopfällbara bord för arrangemang samt diverse förbrukningsmaterial.

Per 211231 hade föreningen 185 medlemmar (-25% från 2020)
varav 38% (-2 procentenheter från 2020) är tjejer/kvinnor.

Mer information:
Webb: http://www.luleamakerspace.se/
Facebook-sida: https://www.facebook.com/luleamakerspace
Bilder: https://www.facebook.com/luleamakerspace/photos_stream?tab=photos_albums
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