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Hej kära medlemmar!
Här kommer ett litet medlemsbrev med info om stort och smått.
Bästa hälsningar
Kristin Jonsson
KURSER EFTERLYSES!
Vi jobbar just nu med nästa års kursprogram och efterlyser därför både dig som vill
hålla en kurs och kursidéer över vilka kurser du skulle vilja gå.
Var vänlig och hjälp oss med detta genom att gå in på denna länk och fyll i någon
av enkäterna.
Önskemål om kurs:
https://goo.gl/forms/iWNXrgLpVvQsxdtM2
Vill du hålla en kurs?
https://goo.gl/forms/Su4SpJn8c4Lmwqdh1
NYTT STÄDSKÅP
Städmaterial finns numera i ett nytt städskåp, du hittar det utanför kansliet. Skulle det
saknas något meddela kansliet detta!
VATTNET FUNGERAR IGEN!
Vattnet på KKV-B fungerar nu igen tack och lov! Tester är gjorda och det är åter
tjänligt som dricksvatten.
KERAMIKUGN SÄLJES!
Den nya ugnen är nu på plats så därför är det dags att sälja den gamla. Vill du eller
vet du någon som skulle vara intresserad av att köpa den?
Frontmatad Elugn LYNGBY ca 210 lit
inkl. STYRBOX men utan programmeringsinstrument och pyrometer
Inv. mått: B 42 H 75 D 60
Bra skick, nya element i hela ugnen
Pris: 8 000 kr
Kontakta Verkstadsansvarig:
Annett Florén för mer info
0707 474917
info@annettfloren.com
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Hello dear members!
Here comes a small newsletter with info about this and that, big and small.
Best regards
Kristin Jonsson
WANTED! YOUR INPUT ON WORKSHOPS
We are currently working with next year's workshop program and therefore request
both you who want to hold a course and course ideas about which courses you
would like to go.
Please help us by following this link and fill in one of the questionnaires.
What kind of workshop would you like to take?
https://goo.gl/forms/iWNXrgLpVvQsxdtM2
Want to hold a workshop?
https://goo.gl/forms/Su4SpJn8c4Lmwqdh1
NEW CLEANING CABINET
Cleaning supplies will now be found in the new cleaning cabinet, you find it outside
the office. Should there be anything missing please report this to the office!
THE WATER WORKS AGAIN!
The water on KKV-B finally works again! Tests have been done and it is again useful as
drinking water.
KILN FOR SALE!
The new kiln is now in place so it's time to sell the old one. Do you want or know
someone who would be interested in buying it?
Front-mounted Elvin LYNGBY approximately 210 liters
incl. BOARD BOX but without programming instruments and pyrometers
Inv. dimensions: B 42 H 75 D 60
Good condition, new elements throughout the kiln
Price: 8,000 kr

Contact Workshop Manager:
Annett Florén for more info
0707 474917
info@annettfloren.com

