
  

  
  
  
  
  

Event   på   Bro   Coworking   -   förläng   livet   
på   kläder   och   outdoorutrustning   4/9   
 
Välkommen   på   en   fullspäckad   dag   om   textilt   återbruk   och   cirkulär   ekonomi.    Eventet   tar   
delvis   plats   utomhus,   kläder   efter   väder!     
 
Plats:    Mellberg   110,   454   94   Brodalen   ( i   nära   anslutning   till   Villa   Bro   och   Bro   Boulder)   
 

Heldagsaktiviteter   kl   12.00-18.00    
  

Klädbyte   
Ta   med   dig   kläder   som   du   inte   längre   vill   ha,   både   outdoorkläder   och   vanliga,   så   att   de   kan   bli   
nya   roliga   plagg   för   någon   annna.   Fynda   något   fint   att   byta   till!   Max   5   plagg   per   person.   Vi   
förbehåller   oss   rätten   att   avböja   bidrag   som   trasiga   plagg   etc.   Mer   info   på   plats.     

  
Försäljning     
Har   du   kläder   eller   outdoorutrustning   som   är   värda   lite   mer?   Lämna   dem   på   ett   
försäljningsbord   så   kan   en   ny   ägare   swisha   dig   pengar.   Max   10   plagg   
eller   outdoorprylar   per   person.   Vi   förbehåller   oss   rätten   att   neka   
försäljning   av   trasiga   plagg   ect.   Mer   info   på   plats.     

  
Minimässa     
Björkhagen   design,   barnkläder   -   Ingrid   Carlsson   och   Johanna   Karlsson     
Spedda   Garn   -   Anne   Joshage   och   Weronica   Karlsson   
Sanna   design   -   Susanne   Swedenborg     
FACT   Movement   -   Jennifer   Larsson   

  
Tipspromenad   
Vad   vet   du    om   textilier   och   dess   miljöpåverkan?   Hur   mycket   kemikalier   går   exempelvis   åt   för   
att   tillverka   ett   par   jeans?   Gå   vår   tipspromenad   och   få   chansen   att   vinna   fina   priser!   
Prisutdelning   17.45.     

  



  
  

Föreläsningar   på   20   min     
13.45   Tänk   som   en   fashion   aktivist   
Jennifer   Larsson,   Innovations   tekniker   från   Science   Park   Borås   och   delaktig   i   FACT-movement   
berättar   hur   vi   kan   tänka   som   en   fashion   aktivist   och   ger   oss   inspirerande   tips   och   pepp.   

  
15.15   Identitet   och   klädkonsumtion   -   varför   är   det   så   svårt   att   konsumera   hållbart?   
Cecilia   Solér   är   docent   i   marknadsföring   vid   Handelshögskolan   vid   Göteborgs   universitet.   Hon   
forskar   om   varför   det   är   så   svårt   att   konsumera   hållbart   och   hur   vi   kan   styra   mot   en   mer   hållbar   
konsumtion   av   kläder.   

  

Gratis   workshops     
Anmäl   dig   till   en   eller   flera   1   timmas   workshops   som   ger   dig   inspiration   och   ny   kunskap   för   att   
komma   igång   med   olika   textila   projekt.   Anmäl   dig   till:    Linnea.Lamas@gmail.com   

  
12.45   Stoppa   sockan   och   rädda   ylletröjan   
Visst   vill   du   förlänga   livet   på   socken   som   farmor   stickade   eller   
den   där   supersnygga   stickade   tröjan   du   köpte?   Anne   Joshage   och   
Weronica   Karlsson   från   Spedda   Garn   lär   ut   hur   hur   du   kan   laga   
hål   i   dina   stickade   plagg.   Ta   med   ditt   trasiga   stickade   plagg,   
stoppnål   och   ett   matchande   garn   om   du   har.   Några   garner   och   
stoppnålar   kommer   att   finnas   på   plats.   

  
14.15   Laga   och   lappa   hålet   
Susanne   Swedenborg   kreativ   textilare   och   syslöjdslärare   lär   ut   
olika   tekniker   för   att   laga   och   lappa   hål   på   ett   snyggt   sätt.   Ta   med   
dina   trasiga   plagg   så   får   du   hjälp!   Material   som   tråd   och   tyg   att   
lappa   med   kommer   att   finnas   på   plats.   

  
15.45   Sy   din   egen   tygkasse   
Visst   är   det   dags   att   skippa   plastpåsen   för   alltid?   Ingrid   Carlsson   från   Björkhagen   design   visar   
hur   du   kan   sy   din   egen   tygpåse   från   återbrukat   material.   Om   du   alltid   glömmer   tygkassen   när   du   
ska   handla   kan   du   kanske   trycka   en   text   på   den   i   stil   med   “Denna   tygkasse   bor   i   bilen   -   alltid   
redo”.   Men   då   får   du   såklart   även   anmäla   dig   till   tryck-workshopen!     

  
16.45   Tryck   på   textil     
Anna   Lena   Mayor   Ekeblad   lär   oss   att   göra   snygga   tryck   på   textil.   Ta   med   ett   plagg,   en   tygkasse,   
kudde   eller   något   annat   som   behöver   en   ny   look.   Kanske   tar   du   med   tygkassen   som   du   just   sytt   
på   tygkasse-workshopen?   
  

Guidade   besök   på   Coworkingen     
Lena   Mossberg   guidar   små   corona-anpassade   grupper   inne   på   Bro   Coworking   och   berättar   mer   
om   projektet   och   hur   de   har   jobbat   med   återbruk   under   uppstartsfasen.   

mailto:Linnea.Lamas@hotmail.com

