Mikrofabrikens kommunikation
Mycket av det som kommuniceras inom Mikrofabriken sker
främst mellan medlemmar på plats men även på meddelandeappen Slack. Vill man veta vad som sägs på den öppna kanalen i
Slack kan man be om tillgång på öppet hus av någon av
administratörerna. Det finns en hel del specialiserade kanaler på
Slack för att diskutera specifika ämnen/frågor, om man som
icke-medlem är intresserad av någon specifik verkstad kan man
även få tillgång till den kanalen. Extern kommunikation sker
oftast via mail och ibland över social media (Facebook/Messenger). Om mikrofabriken anordnar något event annonseras det
främst på Facebook & Instagram, om det är något mer anmärkningsvärt nämns det troligen även i ett nyhetsbrev (mail) som
skickas ut en gång i månaden med summering av vad som hänt
sedan sist och kommer hända härnäst.
I och med att det inte ska vara en samling främlingar som gör sin
grej är det en viktig del i Mikrofabrikens kultur att man är
närvarande och något social när man är på plats (men inte ett
krav, ibland vill man bara mecka). Väldigt många problem löses
och möjligheter uppstår från att man pratar med varandra, det
kan gälla tekniska lösningar för ett personligt projekt eller hur
man ska uppgradera ett gemensamt utrymme eller om man ska
köpa mat. Med det sagt finns givetvis respekt för att låta andra
få arbete utfärdat, det är ju därför vi finns.
Vi har en Wiki med samlad information om mer stabila aspekter
inom föreningen samt en sektion med info om maskiner och
rutiner för dem som man får tillgång till som medlem.
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Detta är Mikrofabriken

Medlemsavgift

Kurser/lämplighet

Mikrofabriken är ett makerspace, en ideell verkstadsförening
som ger dig som medlem en plats att skapa, reparera, lära och
umgås.
Mikrofabriken grundades av en grupp personer som saknade en
kompetent verkstad som man kunde använda som hobbyist
utöver “hemmafixare”. Ett utrymme som erbjöd möjlighet att
utveckla sina färdigheter för att verktygen var bra och lokalen
stor nog att projekten kan få plats.
Mikrofabrikens medlemmar är intresserade av bl a möbelsnickeri, modifiering av motorcyklar och bilar, elektroniska och
analoga spel, köksutrustning, ölbryggeri, programmering,
cykling, båtbygge och mycket mer. Alla medlemmar har tillgång
till träverkstad,metallverkstad, elektroniklabb, smedja, måleri,
syatteljé, laserskärare och 3D-skrivare mm.
Ambitionen är att kunna göra det man vill, antingen något
snabbt eller med kvalité eller bara lära sig något nytt.

Medlemsavgifter finansierar alla löpande kostnader som hyra
och räkningar, man kan även ge föreningen ett lån (insats på 1/4
prisbasbelopp) för att hjälpa till med införskaffning av
investeringar i form av maskiner och infrastruktur. Då får man
en lägre medlemsavgift att betala varje månad. Mikrofabriken är helt ekonomiskt
självförsörjande genom medlemsavgifterna.

Mikrofabriken har satsat på att införskaffa maskiner och verktyg
som oftast kommer från industrin, vilket gör att det går att
bearbeta större ämnen än för normala hobbyrum och köksbord.
Detta innebär att det oftast har bättre möjligheter än vanliga
hobbymaskiner men även att det finns en mycket större risk att
skada sig själv och/eller maskinen om man inte vet vad man
håller på med. Om en medlem vill lära sig en maskin som har hög
potential att orsaka skada vid handhavandefel ordnas genomgång av en medlem som har kompetens när tillfälle finns för alla
inblandade. Vi håller inte i kurser för personer som inte är
medlemmar.
Det finns givetvis massor med verktyg och maskiner på
Mikrofabriken som inte kräver genomgång och där antas det att
man vet vad man håller på med gällande materialkunskap,
metoder och skötsel.

Medlemskap i Mikrofabriken
Exakta detaljer kring medlemskapet regleras i föreningens
stadgar, de går att hitta på vår hemsida. Sammanfattningsvis så
väljs medlemmar in individuellt av befintliga medlemmar som
lägger en röst (dold omröstning) per aktuellt inval av ny medlem.
Det som är mest intressant att veta från etablerade medlemmar
är bland annat:
– Det går att lita på att du inte skadar dig själv eller våra maskiner
genom farligt och felaktigt användande.
– Du förstår själv när du behöver hjälp för att kunna arbeta säkert
Du förstår hur föreningen är uppbyggd och är villig att bidra i en
liknande omfattning som du utnyttjar föreningen.
– Du är intresserad av att vara medlem under en längre tid än "jag
ska bara fixa en grej" eller liknande.
För att befintliga medlemmar ska känna sig tillfreds med att du
skulle bli en bra medlem så hjälper det såklart om du lär känna
några befintliga medlemmar på personlig basis. Det görs enklast
genom att vara med när det händer något på Mikrofabriken,
exempelvis öppet hus, afterworks, städdagar, eller andra
evenemang.

Tillgång
Som medlem har man tillgång till lokalen 24/7 och alla maskiner
och verktyg som man känner att man kan hantera. Om man
saknar kompetens eller är osäker på sin erfarenhet kan man
alltid fråga en annan medlem om hjälp, tips och instruktioner.

Förvaring
Alla projekt som man jobbar med kan antingen förvaras på en
hyrd yta eller på en pallplats för en extra summa per månad (i
mån av tillgång). För mindre förvaringsbehov har vi en hylla där
medlemmar får ställa standardiserade plastbackar, beskrivning
av sort och vart man kan köpa står på vår Wiki, om det finns fler
frågor så tveka inte att fråga någon medlem.

Vad man kan göra på Mikrofabriken
Ingen typ av verksamhet är prioriterad, oavsett om det är hobby
eller inkomstbaserat gäller samma regler/möjligheter för alla. Så
länge det är fysiskt ofarligt och inte dåligt för föreningen (eller
dess enskilda medlemmar) är det troligen OK, det är enbart tid,
pengar och fantasin som sätter gränser.
Material för projekt införskaffas antingen individuellt eller i
grupp-köp, det material som blir över efter ett projekt kan
antingen doneras till föreningen eller förvaras på medlemsplats.
Förbrukningsmaterial som används gemensamt som är svårt att
dela upp (t.ex. svetsgas) står föreningen för, annars införskaffar
man det man behöver själv.

Säkerhet i verkstäderna
Föreningens maskiner är farliga och ömtåliga. De ska
enbart hanteras under uppsikt och ansvar av medlem.
Mikrofabrikens medlemmar hjälper gärna till och ger
hellre samma svar många gånger än ringer ambulansen
och/eller försäkringsbolag.

Besökare/gäst
Medlemmar kan bjuda in vänner och bekanta som också får
nyttja resurserna i rimligt omfång på värdens ansvar och uppsikt,
samma gäller även besökare på öppet hus. Projekt som inte
tillhör en medlem bör vara något som är lämpligt att göra i någon
av de befintliga verkstäderna med de verktyg och maskiner som
finns tillgängliga. Om det tar mer än några timmar får man
antingen ta med sig allt material hem tills nästa gång eller
övertyga någon medlem att lägga det på deras förvaringsplats
tills man kan komma tillbaka.

Mikrofabriken i framtiden
I framtiden kommer föreningen förhoppningsvis fortsätta växa
med fler medlemmar, fler verkstäder och fler roliga projekt. För
att nå dit kommer föreningen fortsätta att ha ett flexibelt
förhållande till medlemmarnas kollektiva behov är och anpassa
verksamheten därefter. På grund av denna flexibilitet kommer
Mikrofabriken aldrig att bli “klar” eller vara “färdig”, det kommer
troligen alltid finnas något på gång och det kommer alltid att
finnas utrymme för förbättringar. Dessa förbättringar kommer
alltid vara initierade av dig som medlem som vill göra Mikrofabriken bättre.

