Backaplan Göteborg lördag 26 september 10–16. Drop-in.
Kära linvänner!
När linet är rötat och torkat är det dags för förvandla det till något vi kan göra garn av. Vi ska bereda
linet: bråka, skäkta och häckla.
Runt om i regionen kommer det att finnas platser dit ni kan åka. Vi som arrangerar detta är
hemslöjdsföreningar, hembygdsföreningar, hemslöjdskonsulenter och andra intresserade.
Förutsättningarna är olika för de olika platserna så läs noga.
Hjälp, jag kommer inte att hinna!
Ingen fara. Vi kommer att ha träffar nästa år också. Om ditt lin inte är färdigrötat, om du inte kan det
datumet eller om det var fullbokat så behöver du inte vara orolig. Ditt rötade och torkade lin håller
länge. Vi har redan planerat in flera tillfällen för 2021!
Spelregler
1. Corona-pandemin gör att vi måste vara försiktiga med varandra och ge varandra utrymme. Det gör
att antalet deltagare till varje träff är begränsat. Vid alla Bråkkalas gäller det att vi håller avstånd och
är noga med handhygien, om någon av oss, deltagare eller arrangör är det minsta krasslig så stannar
vi hemma. Tillsammans hjälps vi åt.
2. Linberedning är en dammig och bösig aktivitet. Därför kommer vi var ute så mycket som det går.
Det är också en väderberoende aktivitet. Det ska vara fint och torrt väder annars funkar det inte att
bereda lin. Vi får därför vara beredda på att aktiviteten kan bli inställd om det regnar. På en del
platser finns det möjlighet att flytta in men det kan påverka hur många som kan vara med.
3. Förberedelser
Ta med ditt lin, du ska inte ha med dig orötat lin! Ha på dig oömma kläder. En kaffekorg är ju aldrig
Bråkkalas på Backaplan
På Backaplan ställer vi upp en linberedningslinje tillsammans med konstnären Christin Wahlström
Eriksson. Vi kommer att vara vid Christins verk ”Där linet växer”. I våras bilade de upp en yta stor som
en parkeringsruta och där har linet vuxit denna sommar. Verket är en del av ett projekt som
undersöker hur konstnärer och stadsplanering kan arbeta tillsammans. Vilken oas det blev med det
vackra linet i en asfaltsöken. Christin vattenrötar sitt lin i Kvilleån intill och beredningen kommer att
ske vid parkeringsplatsen där linet växte.
Här kommer vi att ha en linberedningsstation. Den kommer att vara inhägnad och vi kommer att
släppa in en person i taget. Vi kommer att ha köplatser utmarkerade så att vi inte knör med varandra.
Hur hittar jag?
Det går flera spårvagnar och bussar till Backaplan.
Hållplatsen heter Hjalmar Brantingsplatsen. Expressbussar Rosa, Svart och Grön går dit. Stadsbussar
nummer 17, 18, 19, 25, och 52. Spårvagnar 5, 6, 10 och 13. Se vasttrafik.se för hur turerna går.
För dig som kommer med bil så kommer vi att vara på Backaplan och det finns massor av
parkeringsplatser.

Blir det av?
Linberedning är väderberoende. Regnar det eller är mycket fuktigt ute så går det inte.
På fredagen 25 kommer vi bestämma om Bråkkalaset blir av. Ta en titt på vädret själv, är det regn på
gång så blir det inget. Håll koll på vastarvet.se/1kvmlin, hemslöjdskonsulenterna VGR och
Approcesser på Instagram. Där går vi ut med information.
Du kan också slå Hillevi Skoglund en signal 0706–626802.
Skulle vädret inte vara på vår sida så kommer vi att försöka igen den 3 oktober.
Extra händer
Extra händer är alltid välkomna. Om du vill vara med och hjälpa till kan höra av dig till Hillevi
Skoglund, 0706–626802.
Kan Marie komma?
Ta med frörepa, bänk och tvingar. Bråka, skäkta, 1 bord för häcklor, tvingar. Ngt att hägna in med.
Trottoarpratare från BM, information om linföreningar och hemslöjdsföreningar, asfaltskritor.
Saxar och snören så att de knyta om sina grejjer. Småkakor för utdelning.

