
ULL SOM RESURS

12:00–13:15

Lunch och Nätverkande. Meddela eventuell 
specialkost. Vi följer FHM rekommendationer därav 
begränsat antal fysiska platser.

13:15–15:00

Svensk ull på en industriell marknad: 
Vad krävs och vad behövs? 
Gösta Magnusson, styrelseordförande, Klippans 
Yllefabrik AB, har arbetat yrkesmässigt med ull sedan 
1973. Företaget är projektets första marknadskontakt.  
www.klippansyllefabrik.se

Insamling av ull är en länk som måste finnas för 
att få ullen till marknaden. 
Charlotte Jansson, företagare och entreprenör, 
berättar om insamlingen och det nybildade företaget 
CC Wool som tillverkar hund- och hästdetaljer av 
svensk ull. Västkustens Ullinsamling har bildats för att 
vara den funktionen längs västkusten. www.ccwool.se

Gammal kunskap kan bli både modern och eftersökt. 
Sandra Ottersten, grundare, Swedish Wool Mattress 
Company AB, berättar om sin resa och varför hon 
tillverkar sängar i ull på gammalt franskt vis. 
www.swedishwoolmattresscompany.se

Kaffe och avslutning

Vi genomför och erbjuder deltagande både fysiskt 
och digitalt. Arrangemanget är gratis men vi uppskattar 
omedelbar avbokning vid förhinder då vi kan ha 
personer i kö.

Varmt välkomna!

09:00–12:00

Välkomna! 
Susanne Paulsson, senior projektledare, 
Hushållningssällskapet Halland och ansvarig för ”Ull 
som resurs” hälsar välkommen och berättar lite om 
syfte och bakgrund till ullarbetet i Halland. 
www.hushallningssallskapet.se

Framtidens material 
Anna Kraitz, formgivare, född och uppvuxen på 
Hallandsåsen med sin bas i Stockholm idag. Anna är 
en etablerad svensk designer som brinner för hållbar 
design. www.kraitz.se

Var befinner sig den svenska ullproduktionen idag? 
Claudia Dillmann, skinn- och ullansvarig på Svenska 
Fåravelsförbundet, entreprenör och projektledare inom 
ull (Vinnovaprojektet Cirkulära Yllekläder) berättar om 
nuläget för den svenska ullen. 
www.faravelsforbundet.se

Har svensk ull plats inom industrin? 
Jonas Rylander, VD på Sporda Nonwoven AB. Hur 
har vårt projekt ”Ull som resurs” påverkat deras 
arbete? Den svenska värdekedjan för ull är under 
utveckling. www.nonwoven.se

Ull som material i offentliga miljöer 
– Hinder och möjligheter 
Benny Arvidsson, VD på inredningsföretaget Form2 
AB, Varberg. Form2 AB tillverkar möbler för kontor 
och annan offentlig miljö sedan 2004 och vill göra så 
litet avtryck på miljön som möjligt. www.form2.se

SPRIDNINGSKONFERENS på LILLA BÖSLID eller DIGITALT

Hushållningssällskapet Halland
www.hushallningssallskapet.se

ONSDAG 4 NOVEMBER

Projektet genomförs i samarbete 
med Region Halland, Coompanion 
Halland, Hallands Fåravelsförening 
och The Loop Factory AB.

Se den fina utställningen av produkter och resultat från 
projektet. Vill du se den vid annan tidspunkt kontakta oss.SENAST 26 OKTOBER!

KLICKA HÄR!
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