
En verkstad för kreativa människor

Est. 2015



Mikrofabriken

Sveriges Tyngsta Makerspace

Mikrofabriken är en ideell förening med syftet att:

"Främja kreativitet och tillhandahålla en miljö för föreningens 
medlemmar att utöva konstruktionsarbete av allehanda slag"

Vi skapar en plats för att förverkliga projekt och idéer 
tillsammans med andra. Vi är en levande verkstad; 

tillsammans expanderar vi kontinuerligt vår verksamhet 
inom de områden våra medlemmar önskar.

www.mikrofabriken.se

www.facebook.com/mikrofabriken



En förening 

öppen för alla
Mikrofabriken startade för cirka 3 år sedan och har
sen dess vuxit från en idé i liten källarlokal till en
förening med 55 aktiva medlemmar och en
industrilokal på nära 1000kvm.

Vi anpassar ständigt lokalen efter vår verksamhet
med fokus på kreativitet och innovation. I
dagsläget har våra medlemmar fri tillgång till
verkstäder för trä- och metallbearbetning,
elektronikverkstad, verkstad med laserskärare och
3d-skrivare och en textilverkstad.

Vi strävar efter att både utveckla befintliga delar
och att bredda oss. Just nu bygger vi till exempel
ett måleri, en smedja och en keramikverkstad.



“Är så jävla glad över att mikrofabriken finns. Jag tycker verkligen 

det är världens bästa grej, och jag mår så jävla mycket bättre som 

människa sen jag fick chansen att bygga saker med er. Så tack så 

himla mycket för att ni fixat allt detta! Ni är bäst!

Otto Herdy, 24



Nyfiken? Välkommen förbi på måndagskvällar!



Sponsra Mikrofabriken

Mikrofabriken är idag helt medlemsfinansierad. 
Med sponsring från er kan vi göra föreningen ännu 

mer tillgänglig och bättre utrustad. I kort, en 
fristad för skapande, utveckling och innovation. 

I gengäld erbjuder vi, utöver vår tacksamhet, 
exponering i lokalen, på vår hemsida, i sociala 

medier och uppmärkning av maskiner och verktyg. 
Dessutom får ni även en handgjord trofé!

Vi diskuterar gärna specialevent för ert företag vid 
intresse, till exempel representation på våra 

måndagar då vi har öppet hus.

Främja möjligheterna till kreativitet och 

innovation genom att bidra med material 

och maskiner till föreningen, eller genom att 

bidra ekonomiskt. 


