
What will you make today?

Din Makers förening i Jönköping
https://makejkpg.se

http://www.makejkpg.se/


DEFINITION ENL. WIKIPEDIA

“Makerrörelsen (på engelska kallad ‘The 
Maker movement’) inkluderar alla former 
av hantverk, D.I.Y (do-it-yourself) och D.I.W.O 
(do-it-with-others) och genomsyras av viljan 
att praktiskt förstå hur saker funkar (och en 
önskan att få saker att funka bättre)”

"Creativity is intelligence having fun."
- Albert Einstein



VAD ÄR MAKERS JÖNKÖPING?

• En oberoende ideell förening som erbjuder:

• En mötesplats för inspiration, lärande och 

skapande

• En verkstadslokal med delad maskinpark



VEM RIKTAR SIG MAKERS JÖNKÖPING TILL?

Makers Jönköping riktar sig till alla 

invånare i Jönköping

• Ingen åldersgräns

• Inga kompetenskrav

• Låg årsavgift: 150:-
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HUR UPPFYLLER FÖRENINGEN SITT SYFTE?

• Vi erbjuder ett oberoende fysiskt och digitalt diskussionsnätverk för att främja våra 

medlemmars intressen

• ”Tisdagsöppet” är vårt stående veckomöte då medlemmar och icke-medlemmar samlas för 

att inspireras, lära och skapa

• Vi erbjuder kurser och intressegrupper för att främja lärande och kompetensspridning

• Vi erbjuder en verkstad dit medlemmar får komma för att skapa, prototypa eller reparera 

gamla prylar

• 24/7 access är tillgängligt mot extra ”labbmedlemskap” (+250:- per år)



MAKERS BIDRAR TILL REGIONAL HÅLLBAR UTVECKLING

• Ekologisk hållbarhet

• En delad verkstad och maskinpark

• Återbruk av material som industrin kasserar

• Kommunens invånare kan reparera prylar istället för att köpa nytt

• Fokus på lokal utveckling och produktion

• Ekonomisk hållbarhet

• Genom delad maskinpark, återbruk av material och särskilda gröna projekt

• Föreningen bidrar till regionens framtida kompetensförsörjning

• Genom korsbefruktning av kompetensområden främjas tillväxt av nya näringar

• Social hållbarhet

• Inspirera de yngsta till nyfikenhet och livslångt lärande

• Tvärfunktionellt utbyte av kompetens och erfarenhet bland medlemmar 

främjar kreativitet, skapande glädje och personlig utveckling



FRAMTIDA SAMARBETEN I REGIONEN?

Listan av potentiella gynnsamma samarbeten kan göras lång!
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MAKERRÖRELSENS BI-EFFEKTER

MAKERRÖRELSEN SYFTAR INTE PRIMÄRT 
TILL, MEN STIMULERAR:

• Regional kompetensförsörjning

• Kompetensutveckling

• Nya affärsidéer

• Nyföretagande

• Rekrytering

• Nytt jobb

• Marknadsföring
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FÖRENINGENS VERKSAMHET IDAG

• Elektronik

• Mekanik

• Robotik

• Träslöjd

• CNC

• Svets

• Scrapbooking

• 3D-skrivare

• Datorer (programmering mm)

• Konst och andra typer av hantverk



KONTAKTINFORMATION

Website:
https://makejkpg.se

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/makejkpg

Linkedin:
https://www.linkedin.com/groups/8292188

Kontakta styrelsen:
info@makejkpg.se
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