Verksamhetsplan 2019
Uppsala makerspace är en förening som syftar till att stödja medlemmar i att skapa, både
individuellt och gemensamt. Det är också viktigt att medlemmar får chansen att utbyta idéer
och stödja varandra i den skapande processen. Vi ser att verksamheten under 2019 kommer
vara inriktad på tre huvudområden:

Utveckling av lokalen
Vår lokal är utrustad med ett bra grundutbud av verktyg, maskiner och material. Vi ska
fortsätta arbeta med att uppdatera och underhålla de saker vi redan har. Under 2019
kommer vi fokusera på att förbättra lokalens luftkvalite samt tillgång till eluttag. Vi planerar
också utveckla och skapa nya förvaringslösningar för både gemensamt material och för att
möta behovet från ett ökande antal medlemmar.
Det nya rum som vi etablerade under 2018 behöver fortsätta utvecklas för en bredd av
verksamheter bland annat textilarbete och andra aktiviteter som inte passar i verkstaden
eller studion.
Vi har sett att med ett större antal medlemmar ökar behovet av ordning och reda. Vi ser att
under året kommer vi behöva bli tydligare med var verktyg hör hemma och hur man håller
ordning efter sig. Vi fortsätter att ha gemensamma städdagar.
Medlemmar som vill påverka ska kunna engagera sig i eller kommunicera med de grupper
som jobbar med lokalens utveckling.

Aktiviteter
Lokalen fortsätter att vara tillgänglig dygnet runt för labbmedlemmar.
I övrigt planeras följande:
1. Öppet en gång i veckan enligt de öppettider som annonseras i vår kalender.
2. Temakvällar hålls för att rikta fokus mot specifika aktiviteter som gör att medlemmar
med samma intressen har större chans att träffas.
3. Kurser / workshops för att:
a. lära ut tekniker eller handhavande av verktyg och maskiner.
b. stödja genomförandet av specifika projekt.

Informationsspridning
Vi ska verka för att fler ska vara medvetna om att vi finns och vad vi kan erbjuda. Grunden är
att vi underhåller vår webbplats och fortsätter att uppdatera den med information om alla
evenemang och aktiviteter. Vi kommer också löpande informera våra medlemmar via
e-postlistan samt posta på sociala medier så att intresserade kan få en bild av vad vi gör.

För den dagliga kommunikationen mellan medlemmar använder vi vår chat, för närvarande
används produkten slack. I chatten finns representanter för styrelsen såväl som andra
grupperingar som fått ansvar för att utveckla lokalen, ansvara för inköp av material osv.

