
Sliperiet Gylsboda

Från dröm till verksamhet

Huvudentrén då Huvudentrén nu



Där, bakom grönskan, dolde sig 
den vackra tegelbyggnaden. 
Äntligen skulle vi få plocka fram 
den! 
2016 blev överenskommelsen 
med ägarna klar och 2017 
startade arbetet med vår ideella 
förening Sliperiet Gylsboda. 
Förvandlingen kunde börja.



Inne fick vi börja med
att bära skrot, 
mycket skrot.

Här inne handhöggs
gravstenar i början på

1900 talet.
Sedan blev det verkstad 

och nu senast kallförråd.
Ser ni potentialen 

för en ljus och vacker 
konsthall?!



Allt behövde ut innan vi kunde börja putsa & kalka väggarna. Många 
ideella timmar har det blivit. Många nya saker har vi lärt oss. 

Integration vävdes in, där ett par killar från Syrien språktränade hos 
oss, samtidigt som de lärde oss putsa vägar.  



Ideella krafter räcker inte till allt.
Till stora investeringar med tex värme 

och vatten sökte vi bidrag och det bidrag
vi fick via Leader Skånes Ess möjliggjorde

de viktiga bitarna.



Gamla kontoret som blev kök



Kompressorrummet som blev 
silversmedja  och målarateljé 

Här delar vi på utrymmet, jag smider silver medan 
några av våra yngre aktörer målar.



Elverkstaden som blev keramikverkstad, där flera keramiker 
nu är aktiva. Vi fick börja med att stötta ena väggen.



Eva Martinsons utställning vid 
invigningen- långt innan vi var klara 

Eva är dotter till nobelpristagare Harry 
Martinson, som bodde i Gylsboda som 
barn.



Historieavdelningen och mineral-
fossilsamlingen på plats.



Vita väggar & 
innerfönster installerade

Etablerade 
utställare varvas med 
amatörkonstnärer. 
Såväl långväga 
aktörer som lokala 
förmågor ges 
utrymme. 



Stora hallen används både för utställningar 
och till servering, här lunchas det vid en 
arbetsdag i den fortsatta renoveringen.

Utomhusmiljön skall lyftas, smedjan 
renoveras och uthusen skall renoveras för att 
ge plats åt mineral-fossilsamlingen, arbetet 
fortsätter, nya ansökningar skall göras.



Middagsevenemang med vegansk
meny av kock från Brasilien



Uppskattade evenemang med underhållning även utomhus. Arbete 
pågår med promenadslingor, kartor och cykelslingor. Representanter 

från kringliggande kommuner och regioner är inbjudna till träff hos oss 
nu i april för att diskutera vidare samverkansmöjligheter.



År 2020 utsågs Sliperiet Gylsboda tillårets hembygdsförening i Sverige.
SVT´s kulturprogram ”Sverige!” sände ett fint reportage om oss. 

Arbetet fortsätter. 

Utveckling-samverkan-kreativitet
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