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Det är en orolig d vi lever i. Många lever med rädsla för coronaviruset. Många är ängstliga för sina anhöriga,
kära och för sig själv och många är oroliga över situa onen på arbetsmarknaden, för världsekonomin och
privatekonomin. Jag hoppas a ni alla tar er genom denna svåra d.
Vi måste vara försik ga, visa hänsyn genom a hålla avstånd ll varandra, isolera oss eller kanske gå i karantän.
Många söker tröst och sysselsä ning i hantarbete av något slag. Kontakt via sociala media är nu vik gare än
någonsin. På olika sä hjälps vi åt a ta oss genom krisen.
På AngoraGarnet och Bohusläns museum gör vi allt vi kan för a leverera s ckpaket och garn så snabbt som
möjligt och för a säkra verksamheterna för fram den.
Bu ken Ska kistan i Strömstad
AngoraGarnet Silfverberg AB köpte per 1 januari 2019 bu ken Ska kistan i Strömstad, en anrik present och
heminredningsbu k med inriktning nordisk konsthantverk & brukskonst. Snart kom ll naturligtvis också en
garnhörna i bu ken för AngoraGarnets garn och s ckpaket med Silfverberg Design och Bohus S ckning. Garnet
har ly bu ken väldigt.
Första året med Ska kistan gick över förväntan, det har varit e stort nöje a driva den. Som hjälp har Pernille
ha två anställda i bu ken; Pernilla och Rosita, som under året har lärt sig mycket om Bohus S ckning och
angoragarn.
Tyvärr måste vi nu ta vid åtgärder för a minimera risken a drappas för hårt ekonomiskt under coronakrisen.
Vi har beslutat a från och med denna vecka hålla stängt måndag-torsdag och ändra öppe derna ll fredagar kl
12-16 och lördag kl 11-14.
Det går a boka d för besök utom öppe derna om man önskar a handla. Vi har numera även en ebu k för
ska kistans produkter www.ska kistan.com. Vi skickar frak ri vid köp över 500 SEK. Ange raba kod: corona.
Arbetet a återskapa e er original Bohus S ckning fortsä er
Även jag ﬁnner tröst i s ckningen och jobbar med ﬂera projekt sam digt.
En basker ll Royal Blue är nu klar!
Bohus S ckning projekt på gång nu men ej klara än:
Nebulosa, Kedjan, Bananen, Creve en samt Vintern.
Ny prisnivå kommer a gälla för dessa s ckpaket.
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Inblick i livet på kaningården
Under alla år har min man Gunnar hjälpt mig med skötsel av kaninerna och med bygget av ﬁna staller och boxar
ll kaninerna. Han har gjort de a utan lön så ni förstår a han har varit svår a ersä a då ryggen blev för ond
och hälsan för dålig.
Jag har ha tur a plötsligt Frida och sedan Mar na dök upp och villa arbetsträna hos AngoraGarnet. Frida är nu
anställd med lönebidrag och jag hoppas verkligen a kunna erbjuda Mar na en långsik g lösning också. Det är
helt fantas sk vilken eﬀekt av god hälsa kaninerna ha för dem båda och sannolikt även tvärt om.
Kaninerna älskar dem. Det är underbart.

Öppet hus i kaninstallet. Vi måste tyvärr ställa in planerade evenemang i april.
Normalt får vi inte visa kaninerna för allmänheten då vi inte har llstånd enligt djurparksbestämmelser utan
håller våra kaniner e er jordbruksverkets regelverk för sällskapskaniner/produk onsdjur. Men upp ll 6 gångar
per år får vi. 2019 hade vi därför 6 evenemang med “Öppet hus i kaninstallet”.
På Öppet Hus visades hur kaninerna bor och hur vi klipper dem. Desutom var det möjligt a klappa kaninerna,
känna på ullen, ﬁka I barnens café och besöka gårdsbu ken. Det var trevliga evenemang.
I år måste vi tyvärr ställa in evenemanget som var planerat 26 april.
Vi avvaktar med besked om det eventuellt kan bli av som planerat 14 juni.
Nya priser per 1 juni 2020
Såväl angora/merino som ullgarn spinns i Danmark. Valutakursförändringen de senaste tre åren i förhållande ll
den danska kronan samt ökade priser på foder, hö och halm är anledning ll a vi måste justera prisnivån. För a
följa med prisutvecklingen på materialkostnader och spinneritjänster kommer priser på garn och s ckpaket a
öka med 20% från och med 1 juni 2020.
Jag hoppas på förståelse för prisökningen och hoppas a alla som är tagna av allt det vackra med Bohus
S ckning, då som nu, även i fortsä ningen vill följa vår verksamhet och s cka i AngoraGarnets garn.
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