
Verksamhetsberättelse Luleå Makerspace 2022

Under 2022 har Luleå Makerspace arrangerat ca 30 arrangemang med målet att lyfta
intresset för teknik och skapande i Luleå och vi räknar med att föreningens aktiviteter nådde
ca 1000 personer.

Under 2022 har den organiserade verksamheten i lokalen ökat igen. Vi har erbjudit
workshops och öppna arrangemang, samt att fler medlemmar än tidigare valt att annonsera
när de är i lokalen och på så sätt bidragit till att öka tillgängligheten till Makerspacet. Det är
fler och fler medlemmar som har en egen nyckel och som nyttjar lokalen regelbundet. De
arrangemang som har genomförts har varit välbesökta.

Under sommaren arrangerades ett utomhusarrangemang i stadsparken i samband med att
Luleå firade 400 år. Detta arrangemang var mycket populärt. Under sommarlovet hölls också
sommarlovsöppet i lokalen. Vidare har öppna arrangemang arrangerats i samarbete med
Luleå Kommun på höst- och vinterlovet.

I samband med de öppna arrangemangen har ett flertal personer anställts för att hjälpa till
med arrangemangen och hålla öppet i lokalen.

Under året har föreningen arrangerat ett flertal workshoppar i dataspelsutveckling, tröjtryck,
introduktioner till laserskärare och 3D-skrivare samt programmering med mera.

Föreningen har under 2022 fått ekonomiska bidrag från Lulebo, Luleå Energi, Luleå
Kommun och Meta samt har arbetat med ett flertal samarbetspartners för att skala upp de
ekonomiska medlen i form av gratistjänster och lån av utrustning.

Under hösten samarbetade föreningen med studenter från Luleå tekniska universitet
gällande mjukvara för interaktion med vår robot Pepper. Detta gav goda resultat och
planeras driftsättas i början av 2023.

Föreningen har under året gjort mindre investeringar i utrustning för att kunna vidga
verksamheten med chokladtillverkning under 2023 samt upprustning och komplettering av
redan befintligt material och maskiner.

Per 221231 hade föreningen 247 medlemmar (+62 skillnad från 2021)
varav 43 % (+5 procentenheter från 2021) 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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