
 

  

Ninas Fabrik presenterar stolt: 

  

  
 

 
 

Annica Dahlbjörk, med rötter i Örebro och Stockholm blev storstadskvinnan ålänning och är numera inbiten ö-bo. 

Vid havet och på landet samt inne i Mariehamn arbetar Annica som museipedagog på Ålands Museum, där hon som 

ansvarig för Lek & Lär, museipedagogisk verksamhet för förskolor, får kreativeten på Åland att blomstra.  

Nu kommer hon till Ninas Fabrik för att vi ska få ta del av hennes härliga, färgsprakande och spännande verk. 

UllOdjur, dockor av alla de slag, häxor, indianer och busiga möss. Vackra tovade broscher och medeltidsinspirerade 

börser.  

Kom och upplev en del av Åland.  På vernissagen Söndag 2 juni kl 13 00 bjuds du på smakprov på  Ålandska 

specialiteter som Stallhagens Honungs Öl samt Åländska Taffel Chips. (så långt lagret räcker)  
 

  



Passa på att prata med Annica om hantverket, Åland och andra ting! 

 

Nina Wennström ställer ut Digigraph Art.  Kom och ta reda på vad det är och låt dig inspireras och kanske hitta en fin 

sommarpresent. I fabriken pågår aktivitet dagligen, och kan hända dyker det upp andra konstverk längs vägen.  

 

Varmt välkommen! 

*********************************************************************** 

Nya färger & former runt Ninas Fabrik, på gården en *lekplats har poppat upp för leksugna att prova på, nya färger 

och små krypin finns att kika på. För *fyrbenta vänner finns friskt vatten att inta utanför, säg bara till så fixar vi & en 

skog att promenera och rastas i. (*lek på egen risk & kopplade fyrfotade vänner).  

 

Ninas Fabrik tipsar: små barn & andra nykomlingar som går på uställning första gångerna, ska få en härlig och rolig 

upplevelse. Tänk på att de inte orkar längre än ca 10-15 minuter i en utställninglokal. Man får som grundregel inte 

röra konstverken, bara titta och det är mycket att ta in och bearbeta. Så gör deras besök till ett litet äventyr - och glöm 

inte avsluta med en liten fika eller/och en lekstund. 

 

Då vill de små gärna komma tillbaka fler gånger! 
 

En puff om att vi fått ny gatuadress – Westlings väg 4 (f.d Möbergs väg 11) men fabriken ligger kvar på precis 

samma ställe – bakom biblioteket/brandstationen i Nyhammar. Det är skyltat från route 66 -  och cykeln 

med vagn står ute vid vägen när det är öppet.  
 

p.s Skicka gärna detta brev vidare till de du tror kan vara intresserade. d.s  
 

Följ Fabriken på Hemsidan & Facebook  
 

*********************************************************************** 

p.s Du får detta nyhetsbrev då din e-post har hamnat i min inkorg på ett eller annat sätt 

 – önskar du inte få fler nyhetsbrev från Ninas Fabrik, skicka då ett mejl till  

galleriet@ninasfabrik.se Med ämnet ”unsubscribe” – så fixar vi det. Annars väl mött!d.s 
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