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Till dig som på olika sätt arbetar med ullförädling och vill vara med i utvecklingen                   
av en hållbar och lönsam värdekedja för den grå ullen 

 
Välkommen till nätverksträff ”Gotland Grey” onsdag 25 mars! 
 
 
Tid: Samling med kaffe och smörgås från kl 18.00 

Möte 18:30 – ca 20:30  
 
Plats:  Gotland Grönt Centrum, Stora konferensen  

(ovanför restaurang Tina & Maria på Lövsta) 
 
 
På dagordningen bl a: 
 

• Diskussion och erfarenhetsutbyte från produkttester av garn ”100% Gotland Grey”. 

• Nästa steg för Gotland Grey och andra aktuella frågor (inkl Baltic Wool Conference) 
 
Ska bli så spännande och kul att se allas ansträngningar med garntesterna! Vi ser verkligen 
fram emot denna träff med stor förväntan och hoppas att det är många som kommer och de-
lar med sig av sina erfarenheter. Ni som har fått möjlighet att testa garnet, kom ihåg att ta 
med era stickade och vävda produkter så att vi får se, klämma, känna och diskutera! Vi 
skulle också uppskatta om ni tar med er och lämnar tillbaka det garn ni inte använt, så att fler 
kan få pröva på. Innan mötet kommer vi skicka ut en liten ”mini-enkät” till de som testat gar-
net (separat utskick) för att få en känsla av hur ni ser på den fortsatta produktutvecklingen av 
”100% Gotland Grey”. Tack på förhand för er medverkan! 

  
Din ANMÄLAN till nätverksträffen vill vi gärna ha senast den 19 mars 
(deltagandet är kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan för fika-planeringen m m).  
Anmäl dig till: lotta.lowhagen.lundberg@gmail.com 
 
Varmt välkomna önskar vi i projektgruppen! 
  
Karin Kloth, Paula Cederberg Ahlsten, Jenny Andersson, Anso Norling och Lotta Löwhagen Lundberg  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Gotland Grey är ett 2-årigt projekt som syftar till att utveckla en lönsam värdekedja för grå kvalitetsull 
på Gotland – från tvättad ull via förädling till kund. Fokus i satsningen är industriell produkt- och pro-
duktionsutveckling. Projektet startade upp under våren 2019 och finansieras av Länsstyrelsen med 
medel från landsbygdsprogrammet.  Har du frågor och funderingar kring projekt Gotland Grey – tveka 
inte att kontakta processledaren Lotta Löwhagen Lundberg på mejl ovan. 
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