KAM

PAN

Rädda Hattmakaryrket
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Hattmakaryrkets framtid är akut hotad i coronans spår!
98 % av omsättningen i Franzéns Hattmakeri kommer
från tillverkning av doktorshattar.
Pandemin fortsätter att sätta sina spår och universitet/högskolor
tvingas flytta och ställa in sina promotioner. Det innebär att
budget och planering under hela 2020 och 2021 har raderats
och det fortsätter under 2022.
Planeringen i ett hattmakeri ligger 1,5 år i framkant för att kunna
hantera materialbeställningar som kan ha åtta månaders leveranstid.
Nu måste vi göra allt för att Franzéns Hattmakeri skall överleva Sveriges sista hattmakeri med utövare som har gesäll- och mästarbrev.
Hattmakaryrkets framtid hänger på vårt gemensamma engagemang.
Annars riskerar ett hantverksyrke med hela dess kunskapsskatt att gå i graven!

KÖP EN STÖDPRODUKT
Miniatyrhatt Nåldyna, Hattmakarnas Tygkasse och
Boken Livsverk är våra tre stödprodukter.
Vill du köpa produkterna, beställ via beställningsformuläret
på hattmakarna.se eller maila till shf@hattmakarna.se
Genom ett köp stödjer du Sveriges Hattmakare Förenings
arbete för hattmakaryrket. Pengarna från försäljningen
går oavkortat till att säkerställa hattmakaryrket som
en del av svensk hantverkstradition sedan 1597.

ANNAT DU KAN GÖRA
• Passa på att renovera dina filt- och stråhattar, kepsar,
båtmössor, studentmössor, ärvda doktorshattar,
plommonstop, cylinderhattar. Se till att dina slitna
klenoder blir som nya eller beställ din drömhatt.
Kontakta info@hattmakarna.se direkt och få en offert.
• Ge bort ett presentkort till någon som ska promoveras
eller någon som älskar hattar och vill ha ett bidrag till
en egendesignad hatt. Uppfyll någons hattdröm!
Du beställer ditt presentkort på hattmakarna.se
• Köp något av alla våra tillbehör som present eller julklapp.
En hatt behöver skötas om och förvaras rätt. Du hittar alla
tillbehör på hattmakarna.se
Vill du bidra med en pengagåva sätter du in ditt bidrag
på Bankgiro 382-7557
Märk inbetalningen KAMPANJ RÄDDA HATTMAKARYRKET
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Läs mer om
Sveriges Hattmakare Förening
och kampanjen Rädda Hattmakarna
på hattmakarna.se
Följ Hattmakarna på
Facebook och Instagram

