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Tisdagen den 10 mars hade vi vår årliga träff med textilmaskinnätverket och vi började på  

Textilmuseet i Borås som bjöd på fin lokal och som vanligt generöst bemötande.  

Vi hade bjudit in engagerade och duktiga föreläsare på temat hållbarhet och återbruk.  

Vår förhoppning var att bjuda våra medlemmar på inspiration och att kanske se u 

tvecklingsmöjligheter i sin egen verksamhet.  Det blev en mycket givande och lärorik dag. 

Föreläsare 
Våra föreläsare den 10 mars var: 

Birgitta Nilsson, regionutvecklare på Västra Götaland 

Birgitta Nilsson arbetar med regional utveckling som syftar till att skapa förutsättningar för ett gott liv och en hållbar ut-

veckling 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.  

Programmet påbörjades 2017 och är nu inne på sitt sista år. Efter 2020 kommer förmodligen ett liknande och vidareut-

vecklat program ta vid. Birgitta berättade om flera goda exempel som har startats tack vare satsningen; Re:Textile,  

F/ACTMovement och Sajkla.  

Makten och kraften att påverka ligger hos konsumenterna. För att kunna möta det och arbeta hållbart och cirkulärt är 

det viktigt att se att “material och hantverkskompetens är nödvändiga tillsammans med designkompetens” och att sam-

arbete sker med industrierna.  Birgitta fastslog att “handeln kommer att förlora på att inte tänka hållbart.” 

Läs mer om programmet 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/cirkulart-mode-och-hallbara-miljoer/


 

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.  

Maria berättade om företaget SKRYTAs utveckling och val att arbeta både med återbruk och för hållbar arbetsmiljö. En stor del 

av deras produktion sker på Stadsmissionen i Göteborg och nyligen nu även på Göteborgs Remfabrik. År 2019 blev Skryta & 

Ergon vinnare av Nyttigaste Affären.  

Läs mer om SKRYTA 
 

 

https://www.skryta.se/


Anna-Lisa Persson, hemslöjdskonsulent i Skåne med textil hållbarhet som expertområde  

föreläste om ”Siffror och myter om textilen”.  

Under föreläsningen lyfte Anna-Lisa globala och lokala siffror gällande textilkonsumtion. Vi vet att textil-

branschen 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 produ-

centansvaret vara? Eftersom Anna-Lisa arbetat mycket med att lyfta intresset för den svenska ullen pratade hon 

också 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 som finns framåt. 

Vi hoppas kunna dela med oss av Anna-Lisas presentation så småningom, men redan nu kan vi göra en  

summering. Mellan 7-10% av koldioxidutsläppen i världen kan härledas till textil.  Anna-Lisa berättade vidare om 

nackdelar med produktion av polyestermaterial, viskos och bomull, men avslutade med att uppmana oss att 

använda det vi tycker är skönt och trivs med. Det är produktionsfasen som är den värsta boven och om vi istället 

minskar vår konsumtion och använder våra kläder längre, säg minst sju gånger, så kan klimatpåverkan bli 47% 

lägre.  

Anna-Lisa menar att det finns en framtid för ullen i Sverige, men produktionen måste fortfarande till stora delar 

ske i utlandet. Än så länge har vi inte kapacitet att klara spinningen i Sverige,. Hon ser dock att samarbetet  

mellan olika aktörer inom textilbranschen ökar. 



Studiebesök 
Onsdagen den 11 mars var det dags att besöka en av våra medlemmars verksamhet. Och den här gången blev 

det Boma väveri i Horred. De står inför ägarskifte inom några år. Vi fick förmånen att träffa Georg och Inger 

Wenander som berättade om många års arbete i företaget och hur de våren 2019 lärde känna Maria Ljunggren. 

Maria har tagit beslutet att driva vidare verksamheten och Georg är Marias mentor sedan våren 2019.  

Det var fantastiskt att får ta del av denna kompetensöverföring och se att ett litet väveri får leva vidare med nya 

krafter. Det blev många givande samtal om maskindelar och olika lösningar och hur uppfinningsrik man måste 

vara med äldre maskiner.  

På eftermiddagen fanns möjligheten, för dem som anmält sig till workshopen, att få vara ännu närmare  

maskinerna och att designa och tillverka en matta, helt utifrån egna önskemål.  

Maskinparken består av Texomaskiner från Norrköping. Med goda instruktioner från Georg och Maria fick vi se 

hur just dessa maskiner med rätt handpåläggning och år av erfarenhet gjorde fina kanter och tätt inslag som 

skapade en slitstark plastmatta som håller i många år. Inger som jobbat mycket med att ta vid efter vävningen 

visade sedan hur man knyter bästa fransknuten. Med säker och snabb hand visade hon oss denna konst, innan vi 

själva fick ta över och fortsätta knytandet.     

Stort tack till Boma väveri för värdskapet. 

Kolla in Boma väveris hemsida 
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https://bomavaveri.se/



