Valinge 25 augusti 2019

Hej alla medlemmar!
Årsmötet 2019 valde mig till styrelsesuppleant för att jag skulle fortsätta bevaka ullfrågor när Mia
Hedberg slutade som ordförande och i styrelsen. Christer och jag bor sedan 9 år på Rya gård i
Valinge, och har en liten besättning ryafår (17 tackor har lammat i år, totalt har vi 71 individer nu
under sommaren), från början för att hålla markerna öppna, men vi har upptäckt att de ger så
mycket mer...

Ull som resurs
Har under våren varit med på flera möten och en resa med det halländska nätverket för att skapa
värdekedjor för ullhantering, alltså att se till att halländsk ull kan användas i stället för att slängas.
Det är framför allt Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet, som driver på, med hjälp av Lina
Borghardt på Coompanion, utvecklare (hemslöjdskonsulent) Marita Jönsson i Region Halland, The
Loop Factory (som utvecklar och testar nya produkter av framför allt naturfibrer), och lilla mej. Det
har hänt en hel del. Fårklippare Calle Allared har levererat 4,5 ton ull som har tvättats i Belgien och
snart är på väg tillbaka för att testas i industrier som tillverkar stoppning bl.a. till möbler.
Huvudspåret är alltså den stora mängden korsningsull.
Ett litet sidoprojekt kommer att handla om halländskt garn. Det är bra om intresserade fårägare med
erfarenhet av lönespinning tar med ull till råullsmarknaden på Ull i kubik.
Utbildning för fårägare diskuteras för närvarande, bl.a. utgående från intresseanmälningar på
Fåravelsföreningens sommarträff.

Ull i kubik med spinn- och ull-SM äger rum på Öströö sönd 29 september. Affisch skickas
som bilaga, kan skrivas ut och sättas upp på lämpliga ställen.
Hallands Fåravelsförening, d.v.s. jag, är ansvarig för råullsmarknaden som kommer att dela lokal
med Ull-SM, Ull som Resurs, spinndoktorer (för spinnredskap) m.fl. Det kostar inget att delta.
Hittills har ull anmälts från Leicester-, Åsen-, Rya-, Jämtlands- Texel- och gutefår samt alpacka. Det
skulle vara kul med fler fårraser. Jag behöver få in anmälningar senast 20/9 för att veta hur mycket
utrymme som ska reserveras. Anmäl till gertrud.sandberg@gmail.com eller sms 070-567341.
Så här packar du till råullsmarknaden: Lägg väl rensad råull i en papperskasse för varje fäll och
prismärk, gärna på ett papper med utskrift av ”visitkort” - kort gårdspresentation - och litet
handskrivet om fåret/lammet, vad ullen kan användas till, samt swish-nummer. Vi som står på
råullsmarknaden passar gärna varandras ull när någon vill gå på lunch eller föreläsning etc. Det har
inte varit någon jätterusning efter ull på tidigare Ull i kubik, men ull-SM brukar dra folk, bl.a.
ullköpare/ullhantverkare från hela Sverige.

Ull-SM
Du kan delta med dina två finaste råullsfällar (eller fyra om du har både lantras och ”cross-bred”ull/får, om jag läst rätt). De måste ha kommit fram till mottagaren senast 10 sept. Se länk som finns
på www.ullikubik.se
En bra höst önskar jag er allihop!
Gertrud Spross Sandberg

