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Uppfinnarna Kalmarsund + 
Kalmar Makerspace = SANT 
Den 25 november beslutade Kalmar Makerspace (KM) 

medlemmar att ett sammangående med Uppfinnarna 

Kalmarsund (UK) ska genomföras. Detta efter att UK under 

sommaren uppvaktat KM och att medlemmar i UK sagt Ja till 

sammangående. 

Båda föreningarna ser stora fördelar med att gå samman. En 

ökning av medlemmar för båda föreningarna, en lokal att 

träffas och umgås i och jobba med dina projekt och idéer. 

Här kommer finnas stor kunskap i gruppen. Allt från att 

bearbeta trä till att bygga och konstruera tekniska apparater. 

Ett flertal av medlemmarna i UK kan till exempel hjälpa andra 

medlemmar i föreningen med hur du ska tänka om du vill ta 

dina projekt vidare från idé till succé. Här finns erfarenheter 

kring patent och immaterialrätt, avtalsskrivningar o.s.v. 

NYHETER 
  

Innovation | Kreativ social gemenskap | Samarbete 

Medlemskap 

För 100:-/år och person, 250:-
/år för familj får du: 

• Utskick samt rösträtt på 
årsmöte 

• Gemensamma träffar 

• Olika temakvällar som kan 
handla om 3D-skrivare, CNC-
fräsning, CAD etc. I dessa kan 
en deltagaravgift tillkomma 

Labbavgift 150:- 

För att nyttja lokalen och ha 
tillgång till den på heltid 
kommer vi införa en labbavgift 
på 150:-/mån och person. 

Inbetalning av avgifter  

För att bli medlem så swishar du 
medlemsavgiften och labbavgift 
till nummer 123 658 16 07. 
Ange ditt namn som 
meddelande. Du kan även betala 
via bankkonto 8169-5, 964 
134 416-4 eller Bankgiro 
5331-3114. Meddela oss gärna 
på mail att du betalar in så vi 
kan kontakta dig. 
info@kalmarmakerspace.se 

mailto:info@kalmarmakerspace.se
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Lokalen 

I lokalen finns idag träsvarv, bordssåg (trä), bandsåg, kap- 

och girsåg (trä), pelarborrmaskin, bänkslip, rikt- och 

planhyvel, 3d-skrivare (Formbot T-rex 2+ 500 mm w High 

Temp Extruder and Laser Engraver). Till detta kommer fler 

maskiner att installeras. En CNC-fräs, overlock-symaskin och 

flera spännande och nyttiga maskiner är på gång. Håll koll på 

vår hemsida för uppdateringar angående maskinparken. 

Lokalen kommer att städas och iordningställas under januari 

och februari. Betalande medlemmar är dock välkomna att 

utnyttja lokalen även nu, dock med begränsade ytor och 

maskiner.  

Det kommer finnas en stängd maskindel för maskiner som 

dammar och är högljudda, en mindre del för montering, ett 

avskilt rum för lackning/målning, ett tystare rum där man t ex 

kan sy eller pyssla samt också fika och ytterligare ett rum för 

datorer, 3d-skrivare och elektronikarbeten.  

 

 

 

 

 

 

Hitta till lokalen! 

Vi finns på Funkaboskolan i Kalmar. Under 

musiksalen/matsalen. 

 

 

 

 

 

 

Krav för att nyttja lokalen 
och maskinerna 

För att nyttja lokalerna och 
maskinerna på heltid behöver du:  

• Betala labbavgiften på 150:-
/månad och person 

• Kvittera ut en tagg och skrivit på 
ett avtal med föreningen 
(säkerhet, ansvar, brandskydd 
etc.) 

• Vara myndig eller ha målsmans 
underskrift, men då krävs det att 
någon myndig person finns med 
vid användandet av 
maskiner/utrustning 

• Kunskap i hur maskinerna 
fungerar och dess risker 

Vidare kommer lokalen också, till 
viss del, vara tillgänglig för socialt 
umgänge och mindre slöjdarbeten 
under ledning av cirkelledare eller 
dylikt. Mer information kommer ut 
angående detta när lokalen är mer i 
ordning och strukturen för detta är 
på plats. 

Webbsida & Facebook 

www.kalmarmakerspace.se 

https://www.facebook.com/kalmar
makerspace/ 

https://www.facebook.com/uppfinn
arnakalmarsund/ 

 

Varmt välkomna! 
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