Inbjudan till vårträff i Textilmaskinnätverket

Tema för vårens träff är hållbarhet och återbruk. Vi träffas 10-11 mars.
På tisdag eftermiddag är vi i Borås och får ta del av presentationer och en
föreläsning. På onsdag förmiddag gör vi studiebesök på Boma väveri i Horred.

Kostnaden för träffen bekostas av Norrköpings Stadsmuseum, Rydals museum
och Textilmuseet. Fika till självkostnadspris kommer att erbjudas båda dagarna.
Deltagare bekostar detta själv. Samåkning Borås – Horred tur och retur kan
ordnas. Meddela om du behöver samåka. Välkommen med din anmälan!

På eftermiddagen, 11 mars, erbjuds en workshop i mattväving på Boma. Denna
workshop ligger utanför nätverksträffens program och betalas av deltagarna
själva (kostnad 500kr/deltagare och 300kr/m för material). Observera att det
bara finns plats för 6 deltagare på workshopen, så det får bli först till kvarn.
Anmälan görs direkt till Boma väveri. Se kontaktuppgifter nedan.

Välkommen!

Tisdag 10 mars.
Hörsalen, Textilmuseet, Borås (Skaraborgsvägen 3A)

13.00-13.30
Omställning till cirkulär ekonomi i
textilbranschen
Birgitta Nilsson, regionutvecklare på
Västra Götalandsregionen.
Birgitta Nilsson arbetar med regional
utveckling som syftar till att skapa
förutsättningar för ett gott liv och en hållbar
utveckling i hela Västra Götaland.
Politikerna har tagit beslut om att Västra
Götaland ska bli en innovativ cirkulär arena
inom textil- och inredningsbranschen, ett
område som Birgitta är ansvarig
handläggare för och bidrar till utvecklingen
av flera hållbara satsningar inom textil- och
möbelbranschen.

13.30-14.00
SKRYTA
Maria Zeilon, en av initiativtagarna till
SKRYTA
SKRYTA [slow design] utvecklar
lampskärmar för offentlig miljö av olika
sorters spillmaterial.
Produktionen är en del av den arbetsträning
som Göteborgs Stadsmission driver.

14.00-14.30 Fika

14.30-16.00
Siffror och myter om textil
Anna-Lisa Persson,
Hemslöjdskonsulent i region Skåne
med textil hållbarhet som
expertområde
Under föreläsningen kommer Anna-Lisa att
lyfta globala och lokala siffror gällande
textilkonsumtion. Vi vet att textilbranschen är
smutsig samtidigt som många arbetar för att
produktion och konsumtion ska bli bättre.
Men hur ska producenter och konsumenter
egentligen tänka? Och hur stort ska
konsumentansvaret respektive
producentansvaret vara? Eftersom AnnaLisa arbetat mycket med att lyfta intresset
för den svenska ullen kommer hon också att
prata om svensk ull, och hur den gått från att

betraktas som skräp till att fler och fler vill
ståta med svensk ull i sin produktion. Varför
det tagit tid, vilka svårigheter som finns och
vilka möjligheter det finns framåt.

Onsdag 11 mars
Boma väveri, Horred (Helsjövägen 31)

9.00-12.00
Studiebesök på Boma väveri,
Horred
Väveriet startades av Georg Wenander under
namnet HB Georg Wenander under 1960-talet.
Georg och hans fru vävde mattor av plast och
akryl som såldes till fasta återförsäljare och
genom torgförsäljning. Under 2019 påbörjades
ett generationsskifte och Maria Ljunggren tog
över väveriet. Väveriets nya namn är Boma och i
framtiden planerar man att väva mer i
naturmaterial som ull samt återvunnet material.

Här kan du anmäla dig till träffen. Senast 3 mars.

Onsdag 11 mars kl. 13.00-16.30
Designa och väv din egen plastmatta!

•

Mattorna vävs på mekaniska vävstolar och blir färdig under dagen

•

Fika ingår

•

Begränsat antal platser

•

Workshopen kostar 500:- samt 300:-/meter matta i materialkostnad

•

När kursavgiften på 500:- är betald till Boma väveri på swish 123 306 76
83, reserveras din plats på workshoppen. Materialkostnad betalas på
plats. (Har du inte möjlighet att betala via swish, så hör av dig.)

•

Anmälan görs till Boma väveri på boma.vaveri@gmail.com eller på
0709-906059

OBS! Denna programpunkt ligger utanför ordinarie program. Separat anmälan
sker enligt ovan.Det finns möjlighet att stanna i Horred och äta lunchen där
antingen på Ekelunds eller på HotelletHorred (pizzeria). Finns även ICA affär.
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