
Verksamhetsberättelse 2018 

 
Styrelsen för den idéella föreningen Uppsala Makerspace får härmed avge redovisning för 
föreningens verksamhet räkenskapsåret 2018-01-01 till och med 2018-12-31. 

Inledning 
Under 2018 har Uppsala Makerspace i huvudsak jobbat med att utvidga lokalen med ett 
ytterligare rum och ett till förrådsutrymme samt att anordna en mängd olika aktiviteter. 
Medlemsbasen har fortsatt att växa särskilt de som tecknar labbmedlemskap. Ekonomi, 
rutiner och regler samt kommunikation har utvecklats för att sammantaget göra lokalen till en 
tilltalande plats för medlemmar att mötas, inspireras och skapa, både själva och i grupp. 
Under året har föreningen haft öppna kvällar en gång i veckan och därutöver anordnat 
aktiviteter vid 29 tillfällen. 

Styrelsen 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 
Matthias Palmér – Ordförande 
Gabriel Fornaeus – Vice ordförande 
David Hennerström – Sekreterare 
Manuel Umlauf – Kassör 
Anna Davour – Ledamot 
Christoffer Ramqvist – Ledamot 
Magnus Blikstad – Ledamot 
Björn Engström – Ledamot 
 
Specifika ansvarsområden: 
Aktivitetsansvarig - Christoffer Ramqvist 
Kommunikationsansvarig - Anna Davour 
 
Styrelsen har fortsatt med de arbetssätt som etablerades under de tidigare verksamhetsåren 
med kommunikation via mailinglista och Facebook-grupp. Styrelsen har haft 12 möten under 
året och arbetar med en delad folder för dokument, en gemensam maillista samt en slack 
kanal för snabbare kommunikation. 

Revisor 
Stephan Lohse 



Valberedning 
Under 2018 bestod valberedningen av Magnus Krantz (sammankallande) och Mathias 
Hamberg.  

Arbetsgrupper 
Studiogruppen och verkstadsgruppen som inrättades redan under 2017 har fortsatt att 
utvecklats och ta ansvar för de olika rummen med Magnus Blikstad som huvudansvarig för 
studiogruppen och en kombination av Niklas Ericsson och Bo Liljeborn som huvudansvariga 
för verkstadsgruppen. Grupperna har haft egen budget och delegerad beslutsrätt från 
styrelsen att sköta vissa inköp och löpande underhåll i lokalen. 
  
Gruppen med lokalansvariga har fortsatt ansvara för att hålla lokalen öppen en gång i 
veckan och informera i en speciell kalender om detta i god tid. Medlemmarna i gruppen ska 
också: 

● vara behjälpliga och i bästa mån svara på frågor om föreningen, lokalen, verktyg och 
de regler som gäller, 

● samt om nya prospektiva medlemmar dyker upp, välkomna och ge en introduktion till 
föreningen. 

Medlemsutvecklingen 
Under 2018 har medlemsbasen fortsatt att utvecklas. Vid årsskiftet uppgick det totala antalet 
medlemmar till 90 individuella och 17 familjemedlemskap. Av dessa har 48 individer och 16 
familjer valt att teckna labbmedlemskap. Tillväxten under året är 15 individuella och 4 
familjemedlemskap. Den största tillväxten har varit på labbmedlemskap där vi fått 20 nya 
individuella och 7 nya familjemedlemskap. 
Det är också värt att notera att omsättningen av medlemmar är stor. Framförallt är det 
individuella medlemskap där 50 inte förnyat sitt medlemskap, 20 av dessa var 
labbmedlemskap. 
  
Samtidigt är det värt att notera att gruppen med intresserade har växt från cirka 380 till 500 
på sociala medier. 

Labbmedlemskap 
Under året har labbmedlemskapet förtydligats. Det är nu klargjort under vilka villkor som 
ungdomar med labbmedlemskap under 15 år får vistas i lokalen utan målsmans sällskap. En 
mängd andra relaterade frågor kring förvaring, material och utrustning har också klargjorts, 
detaljer finns att läsa på vår hemsida. 



Samarbete med Folkuniversitetet 
Samarbetet med Folkuniversitetet inleddes under 2016 i samband med att vi började hyra 
lokal i Folkuniversitetets källare. Avtalet innebär att vi betalar en förmånlig hyra under 
förutsättningen att vi genomför en del av våra aktiviteter som kulturevenemang eller 
studiecirklar på Folkuniversitetet. Detta har också genomförts under 2018.  
 
Under året har vi skrivit på ett nytt kontrakt med Folkuniversitetet i samband med att vi fick 
tillgång till ytterligare ett rum (benämns finrummet) och ytterligare ett förrådsutrymme. 
 
Av de punkter som skulle åtgärdas efter överenskommelse 2016 har renovering av 
våtrummet genomförts. Det som återstår enligt planen är förbättrad ventilation av studion 
samt framdragning av 3-fas till verkstaden. Trots att inte allt är genomfört valde föreningen 
att skriva på ett nytt kontrakt med folkuniversitetet, detta för att få tillgång till de nya 
utrymmena. Föreningen fortsätter dock att driva på frågan om förbättrad ventilation enligt 
tidigare överenskommelse. 
 
Angående punkten om 3-fas till verkstaden har en större överenskommelse tillkommit om en 
större mängd eldragning som kommer inkludera framdragning av både 3-fas och 1-fas till 
både verkstaden och finrummet. Kostnaden kommer delas mellan föreningen och 
folkuniversitetet. I samband med detta kommer vi också förbättra belysningen i de två 
rummen. Förhoppningen är att eldragningen kan ske innan sommaren 2019. 

Lokalen 
Under 2018 har många förbättringar skett i lokalen: 

● Gamla handfat ersatta med en diskbänk 
● Skåp ovanför diskbänken uppsatt 
● Varmvatten indraget till våtrummet (diskbänken) 
● Gammal toalett är plomberad och förvandlad till förråd 
● Skylt uppsatt utanför ingång 
● Luftrenare uppsatt i verkstaden för att minska damm 
● Tv införskaffad och uppsatt i studion 

 
Utöver de tidigare rummen verkstaden och studion har föreningen fått tillgång till ett till rum 
som benämns finrummet. Exakta avgränsningar vilka aktiviteter som passar i det nya 
rummet delegeras till en speciell grupp som får ansvar och egen budget. Framstegen med 
finrummet under 2018 inkluderar: 

● 2 industrisymaskiner har köpts in, varav en overlock 
● En hel del textil & annat material har införskaffats 
● Vinylskärare och värmepress som bl.a kan användas för att göra transfertryck på 

T-shirtar eller andra plagg 
● Laptop för att designa ovan nämnda transfertryck 
● Flera arbetsbord, varav ett höj och sänkbart 



● Verktyg för textil- och läderarbeten 
 
I samband med finrummet fick vi också tillgång till ett till förrådsrum som inretts för lagring av 
i huvudsak trämaterial som delvis flyttas ut från verkstaden. Förrådsrummet har inretts med 
hyllor. 
 
I augusti blev Folkuniversitetets källare, inklusive våra lokaler översvämmade. Genom ett 
antal medlemmars heroiska insats blev skadorna i våra lokaler inte så omfattande. Dock 
påverkade det utnyttjandet av lokalen i bortåt två månader med luftavfuktare och omflyttning 
av material. En bieffekt var att vi fick ta hand om blöta tyger från ett företag längre bort i 
källaren som också drabbades, tygerna blev ett bra tillskott till finrummet. 
 
Under året har det organiserats städdagar under vår och höst då medlemmar bjuds in för att 
både städa och förbättra lokalen på olika sätt. 

Aktiviteter 
Under året har dessa aktiviteter genomförts: 

● 11 januari kl. 18 – Verkstadsintroduktion 
● 11 januari kl. 18 – Laserskärarmöte (Studiecirkel) 
● 16 januari kl. 18 – Introduktion till metallsvarven 
● 30 januari kl. 18 – Fortsättningskurs i 3D-printing 
● 12 februari kl. 18 – Kurs i lödning av ytmonterade komponenter 
● 18 februari kl. 13 – Medlemsmöte + Fix & städdag 
● 22 februari kl. 18 – Verkstadsintroduktion 
● 8 mars kl. 19 – Introduktion till att rita kretskort 
● 17 mars kl. 10:15 – Morgonöppet: MakerKids 
● 22 mars kl. 18 – Kvällsöppet: Träsvarvning 
● 12 april kl. 18 – Kvällsöppet: Verkstadsintroduktion 
● 22 april kl. 18 – Kvällsöppet: Introduktion till 3D-printing 
● 3 maj kl. 18 – Kvällsöppet: Reparation av Laserskäraren 
● 9 maj kl. 18 – Kvällsöppet: Laga saker 
● 15 maj kl. 18 – Kvällsöppet: 3D-printing 
● 20 maj kl. 13 – Öppet i lokalen: Medlemsmöte & städdag 
● 22 maj kl. 18 – Kvällsöppet: Introduktion till Arduino 
● 13 juni kl. 18 – Kvällsöppet: Laga saker 
● 28 juni kl. 18 – Kvällsöppet: Reparation av Laserskäraren 
● 26 augusti kl. 13 – Öppet i lokalen: Medlemsmöte & Städdag 
● 10 september kl. 18 – Kvällsöppet: Möblering av textilrummet / finrummet 
● 19 september kl. 18 – Workshop: Reparation av ur-gammalt urverk 
● 26 september kl. 18 – Kvällsöppet: Verkstadsintroduktion 
● 3 oktober kl. 18 – Kvällsöppet: Introduktionskurs i 3D-printing 
● 23 oktober kl. 18 – Kvällsöppet: Introduktion till Laserskäraren 
● 15 november kl 18 – Kvällsöppet: Grundkurs i lödning och hålmontering 
● 25 november kl 13 – Öppet i lokalen: Medlemsmöte & Städdag 
● 29 november kl 18 – Introduktion till Finrummet och våra industrisymaskiner 



● 9 december kl 13-17 – Öppet hus & Julpyssel 
 
Utöver dessa aktiviteter så har vi nästan varje vecka minst en kväll hållit lokalen öppen för 
medlemmar att komma och jobba med sina projekt, och nyfikna och blivande medlemmar 
har även kunnat besöka oss då. Dessa öppna kvällar har funnits schemalagda på hemsidan. 

Webbplats och kommunikation 
Webbplatsens texter har uppdaterats vid behov, framförallt har information om lokalen med 
bilder, aktiviteter och vanliga frågor uppdaterats. Vår wiki har också uppdaterats. 
 
Styrelsen har regelbundet informerat medlemmar och intresserade kring olika aktiviteter, 
medlemsmöten och öppettider i lokalen både via facebook, maillista samt som nyhetsinlägg 
på webbplatsen. 
 
Under året har vi sett hur kommunikation har ökat i föreningens chat (slack). Kanaler som 
har haft i stort sett daglig interaktion är #lokalen, #random, #verkstaden och #3dprinting. 
Ytterligare kanaler finns men har mer oregelbunden aktivitet. 

Deltagande i projekt och nätverk 
Uppsala Makerspace har under året haft representation i styrelsen för riksförbundet “Makers 
of Sweden” med Gabriel Forneus som ledamot och Christoffer Ramqvist som suppleant. 

Bidrag 
Uppsala Makerspace har under året inte aktivt sökt verksamhetsbidrag från Uppsala 
Kommun då status för en tidigare ansökan varit oklar. Ett nytt försök bör göras under 2019. 

Föreningens ekonomi 
Ekonomin under 2018 bestod på intäktssidan huvudsakligen av medlemsavgifter. De 
huvudsakliga utgifterna bestod av investeringar i maskiner, lokalhyra och 
förbrukningsmaterial. Labbmedlemskapets avgifter utgjorde föreningens största inkomstkälla 
vilket har lett till att föreningen som förra året har klarat sig oberoende av extern finansiering. 
 
Räkenskapsåret 2018 avslutades med ett överskott om 30823,53 kr varav 27273,27 kr 
investerades i maskiner och inventarier. Föreningen har ett nuvarande verksamhetskapital 
på 79750,30 kr vilket representerar föreningens ekonomiska värde. 
 
En detaljerad ekonomisk berättelse inkl. resultat- och balansräkning finns tillgängliga som 
egna dokument. 



Slutord 
Under 2018 har antalet medlemmar i Uppsala Makerspace fortsatt att växa vilket lett till en 
bättre ekonomi. Föreningen har också expanderat till ett ytterligare rum och mer 
förrådsutrymme. Förbättringar kring existerande lokaler har gjorts vilket har lett till att mer 
aktiviteter hållits och också möjliggjort en bredare verksamhet. Medlemmar har också i större 
utsträckning organiserats i grupper som motsvarar olika intressen och agerar mer 
självständigt för att förbättra lokalen. 
Utmaningar inför det kommande verksamhetsåret innefattar att genomföra åtgärder för att få 
bättre eldragning , ventilation och luftkvalitet. Det kommer också vara viktigt att jobba med 
frågor kring ordning och reda i lokalen när vi växer medlemsantalet. 


