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Not Quite  
ett kulturellt centrum där möten och drömmar förverkligas. 

En plats där yrkesrollen utmanas och utvecklas. Vi arbetar 

för en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  

Not Quite - ett attraktivt varumärke, inte riktigt som andra. 



Not Quite fakta 

 • Start 2001, till bruket 2002, öppnade 2003 

• Idag 2 föreningar. En ekonomisk och en ideell 

• 10 startade, nu 48 delägare i den NQ e.f. 

• 3 milj omsättning 2014 

• 42 hel/deltids företagare, omsätter ca 7 milj 

• Ca 2000 ideella timmar görs av 25 medl 

• 8000 besökare 2008, ca 23000 st 2014,  

 

 

 



Smedja, snickeri, keramikverkstad och ateljéer. 



Kafé & Bistro, butik, galleri och utställningshallar 



Not Quite erbjuder egenanställning, marknadsför 

medlemmarna och är projektägare. 



Kulturstrategisk uppdrag 2013-2015 

Mål 1 

Utveckla entreprenörkapskompetens och tjänster för medlemmar 

 

Mål 2 

Stärka Not Quite som mötesplats för kreatörer och besökare 

 

Mål 3 

Kontaktytor och samarbeten med civilsamhälle, kommuner, näringsliv 

ska öka 

 

Det regionala uppdraget till Not Quite fokuserar framför allt på att stärka medlemmarnas 

möjligheter att utveckla sina kreativa verksamheter, men också på att utveckla den kulturella 

mötesplatsen runt bruket. Med sina många samarbetsparter och centrala roll i de sammanhang 

som nämns ovan är Not Quite en viktig regional aktör för att utveckla kulturnäringarna i Västra 

Götaland. Genom sina mycket goda kontaktnät, såväl regionalt som nationellt och internationellt, 

bidrar Not Quite till att hitta nya vägar och nya säljmodeller för kreatörer i hela Västra Götaland.  

 



Lokal, regional och internationell förankring 



Landsbygdsutveckling 

• Befolkningen ökar  

 -NQ har hitintills bidragit med 
65 inflyttade, varav 22 barn 

• Lanthandel byter ägare 

• Medelåldern sjunker 

• Dagis och skola 

• 12 nya företag på 3 år 

• Tillsammansodling 

• Slöjdklubb  

• 2 B&B  

• Glupsk på Dalsland 

• Och …… 

 

 



Brukets Godaste 
Vedeldat stenungsbageri 







• Startade 1936 

• Har idag 170 studenter 

• Erbjuder grund- och 

påbyggnadsutbildningar på 

stiftelsen Stenebyskolan  

• På HDK Steneby, Göteborgs 

Universitet, bedrivs konstnärliga 

utbildningar på kandidat- och 

masternivå.  

• Steneby Bibliotek 

• Steneby Konsthall 

 
 



 

Ledord: Undersökande. Material. Skicklighet 

materialområden trä, metall och textil.  

 



Students from around the world @Steneby 



Mötesplats Steneby 

”Stenebyskolan ska genom ett aktivt och målinriktat 

arbete inom ramen för sitt utbildnings och 

utvecklingsuppdrag söka och bygga upp samarbeten 

/samverkan mellan utbildning, forskning, offentliga 

aktörer, näringsliv och det civila samhället i Dalsland.  

Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt 

bidra till förstärkt positiv utveckling i Dalsland” 



Mötesplats Steneby 



Framgångsfaktorer 
Byggt underifrån, Platsen, Medlemmarna och Kvalité 

Lokal förankring, skicklighet, samverkan och chosefrihet 



 


