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Detta är Slöjd i Väst
På enheten Slöjd i Väst arbetar sju konsulenter med främjande av hem-
slöjd. Arbetet utförs i nära samverkan med ideella organisationer, pro-
fessionella utövare samt kultur- och utbildningsinstitutioner. Verksam-
heten är inriktad mot barn och ungdom, slöjd som näring, mångkultur, 
internationella samarbeten, social-, ekonomisk och ekologisk hållbar ut-
veckling samt kunskapsförmedling. Med utgångspunkt från traditionell 
textil- och hårdslöjd och stödjande av det immateriella kulturarvet har 
verksamheten både kulturpolitiska, näringspolitiska och utbildnings-
politiska dimensioner. Hemslöjd är ett kulturarv som bidrar till social 
hållbarhet, eget skapande och är dessutom en samtida kultur- och nä-
ringsgren med många aktiva utövare.

Förutom regional konsultverksamhet är vi även med och driver be-
söksmålet och resurscentret Slöjd och Byggnadsvård på Nääs. Från de 
fyra kontoren i Borås, Floda, Skövde och Uddevalla har vi en närhet 
till hela regionen.

Verksamheten inom Slöjd i Väst drivs av Västarvet, Sveriges största 
förvaltning för natur- och kulturarv på uppdrag av Västra Götalands-
regionens Kulturnämnd. Hemslöjdsfrämjande verksamhet är också ett 
av sju verksamhetsområden som ingår i kultursamverkansmodellen och 
regionens kulturplan.

Citat ur Regionens Kulturplan: Insatser 2013–2015, Västarvet/Slöjd 
i Väst:

• Vidareutveckla samarbetet med föreningar, nätverk, företa-
gare och organisationer i regionens alla 49 kommuner samt öka 
barn och ungas utövande.

• Stärka hemslöjden som näringsgren samt utgöra en regional 
resurs inom turism både genom stöd till verksamheter och nä-
ringslivsutveckling av varor och tjänster.

• Främja internationalisering och kulturell pluralism.

Västarvet är Sveriges 
 största förvaltning för  
natur- och kulturarv. Västarvet 
 bedriver regional konsult- och  
konsulentverksamhet inom 
områdena arkeologi, byggnads-
vård, konservering, kultrumiljö, 
naturmiljö, slöjd, utställning & 
pedagogik, samt utveckling & 
projektstöd.

Västarvet driver verksamhet 
på sju besöksmål :

Bohusläns museum

Göteborgs Naturhistoriska  
museum

Lödöse museum

Forsviks Bruk

Slöjd & Byggnadsvård

Vänersborgs museum

Vitlycke museum

Foto Eva Gustafsson
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Strategiska mål 2014  : 
Under 2014 har Slöjd i Väst prioriterat  
Västarvets följande fem uppdrag :

1.  Västarvet ska stärka sin position 
som tydlig och efterfrågad kunskaps- 
och tjänsteorganisation 

2.  Västarvet ska bidra till den  
regionala attraktiviteten och delta i  

arbetet för att stärka natur- och kultur-
turismen 

3.  Västarvet ska stärka sin roll i det 
livslånga lärandet och arbeta för en 
ökad delaktighet

4.  Västarvet ska bidra till att öka jäm-
ställdhet och mångfald på natur-  
och kulturarvsområdet

5.  Västarvet ska i samverkan med lo-
kala, regionala och nationella parter öka 
den digitala tillgängligheten till natur- 
och kulturarvet 

Foto Anna Edlund
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Året i siffror
• Antal deltagare i kurser 
256

• Antal kurser 33

• Antal gillare facebook 
1544

• Antal följare twitter 305

• Antal följare instagram 
398

• Antal följare pinterest 99

• Antal medlemmar i stick-
nätet 600

Genomförda  
kurser under 2014

• Skärsvarvning – grund

• Skärpa verktyg, tre kurser

• Smide – grund,  
fyra kurser

• Tälj med kniv och yxa

• Smide – avancerad,  
två kurser

• Traditionell garvning

• Pil och smide

• Fläta växtkon och  
levande träd

• Korg av hassel och säv

• Gräskronor och girlanger

• Tovade fårfällar,  
tre endagskurser

• Tova till trädgård, i Borås

• Luffarslöjda tillsam-
mans – barn och vuxna

• Tova och brodera tillsam-
mans – barn och vuxna

• Tälj tillsammans  
– barn och vuxna

• Pilkorg

• Tova tunt och transparent

• Smycka med mossa,  
löv och bär

• Brickvävning, i Borås

• Flerfärgsstickning med 
lyfta maskor

• Skärsvarvning – fortsätt-
ning

• Förädla dina pälsskinn

• Luffarslöjd

• Julspira

• Gammaldags julpynt,  
i Borås

Foto Anna Edlund
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Barn
Slöjdklubbar 
Under året har nio slöjdklubbar drivits i samarbete med studieförbund 
och olika hemslöjds- och hembygdsföreningar i Hemsjö, Göteborg, 
Lerum, Lödöse, Mariestad, Skövde och Åmål. Sommarslöjdklubb eller 
prova-på-slöjdklubb har skett i Lysekil, Mölndal, Tanum och Ulrice-
hamn. På sexton platser i regionen är en slöjdklubb på gång att starta 
och utbildade handledare väntar på lämplig lokal eller på att tillräckligt 
med barn ska anmäla sig. 

Slöjdklubbshandledarutbildning 
Utbildningen för handledare arrangerades i år för sjätte gången. Hittills 
har vi utbildat 147 handledare. Då utbildningen uppmärksammats som 
en bra fortbildning av slöjdlärare, har vi de senaste fyra åren riktat ut-
bildningen till alla som arbetar med barn i olika former såsom slöjdlä-
rare, fritidspedagoger, särskollärare, församlingspedagoger och slöjdare. 
Detta har inneburit att vi har fått större rekryteringsbas för utbildningen 
och även för presumtiva slöjdklubbshandledare. Tjugoåtta av de tidigare 
utbildade handledarna deltog i någon av de fortbildningsdagar som ar-
rangerades i Vänersborg och i Skövde.
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Kulturkalaset med Slöjdklubben
En vecka i augusti mötte vi runt 24 000 barn och vuxna då Slöjdklubben 
var en del av Barnens Kulturkalas i Trädgårdsföreningen, Göteborg. Vid 
flera olika slöjdstationer fanns verksamhet anpassad för barn och för de 
lite äldre fanns ett fantasibygge av pil att bygga vidare på. Totalt upptog 
Slöjdklubben 800 kvadratmeter vid ingången till Trädgårdsföreningen. 

Arrangerat i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, arkitek-
turkonsulenten Kultur i Väst, Göteborgs Stad Kultur – arkitekturkon-
sulent för barn och unga och Halmens Hus.

Samverkan med universitet
Samverkan med Göteborgs Universitet har under året utvecklats genom 
att involvera studenter från utbildningen Ledarskap i Slöjd- och Kultur-
hantverk i projekt, erbjudanden om att delta i olika programpunkter 
som anordnats och undervisning på uppdrag. Slöjd i Väst har även del-
tagit i antagningsintervjuer av blivande studenter. Under 2013 har fem 
studenter från utbildningen förlagt sin praktik hos Slöjd i Väst och även 
en student från Kulturverkstan i Göteborg. Slöjd i Väst har årligen åter-
kommande workshops med kursen Child culture design på Högskolan 
för Design och Konsthantverk.

Ungdom
DIY Days 
DIY Days Gothenburg är ett tvådagars-event som handlar om att lära, 
göra och dela. Konceptet finns på flera platser i världen och använder 
sig av storytelling, spelmekanik och korsbefruktning av idéer som verk-
tyg för teknisk och social design. Tillsammans med studenter från kan-
didatutbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk deltog vi med 
en workshop där deltagarna med hjälp av en repmaskin och återbruks-
material tillsammans byggde en plats för lek. Can craft be playful ? var 
frågan som workshopen ställde.

Läs mer: http://www.gothen-
burg.diydays.com/speaker-line-
up/can-craft-be-playful/
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Gatukonst på påsklovet
På påsklovet undersöktes vad modern gatukonst kan vara genom slöj-
dens perspektiv. Delar av Brygghuset i Borås vävdes in med garngraf-
fitti samtidigt som Kravallslöjd hade workshop om queer slöjd i det of-
fentliga rummet. 

Arrangerat i samarbete med Kulturkontoret, Kulturskolan och Brygg-
huset i Borås Stad och Studieförbundet Vuxenskolan.

KulturKRÄM – workshopfestival
Workshopsfestivalen KulturKRÄM har som ambition att bli kulturens 
Gothia Cup. Slöjd i Väst deltog med två professionella handledare som 
höll i var sin workshop : brodera en dikt eller ordspråk med inspiration 
från gamla märkböcker, grafik och craftivism, och täljning av knopp-
lister i färskt trä.

Läger med Unga Slöjdare Västra Götaland
För andra året i rad anordnade några unga arrangörer ett slöjdläger fyra 
dagar i september. Platsen var, liksom förra året, Uddebo där deltagarna 
kunde vara med i verkstäderna knyppling, fritt broderi eller färskt trä. 
Slöjd i Väst bidrog med material och verktyg och hjälpte till att sprida 
information om lägret. 

Arrangerat i samarbete med Unga Slöjdare Västra Götaland, Kultur-
Ungdom och Studieförbundet Vuxenskolan.

Slöjdbyrån
För att testa nya angreppssätt för att få till mer slöjdaktiviteter för en unga 
genomfördes under hösten pilotprojektet Slöjdbyrån. Fem platser i regi-
onen fick under fem tillfällen besök av unga handledare som anordnade 
slöjdverksamhet. I samarbete med platserna, som var fyra fritidsgårdar 
och ett makers space, fick unga från 13 år testa på olika sorters slöjd uti-
från sitt och gruppens intresse. Två av slöjdbyråerna genomfördes som 
planerat medan de resterande tre delvis genomfördes på grund av olika 
omständigheter. Vid ett utvärderingsmöte med handledarna kom man 
fram till att fortsätta utveckla konceptet under 2015.

Arrangerat i samarbete med Bilda och KulturUngdom.
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Jämställdhet och mångfald
Ta i hand 
Ta i hand är ett projekt som har utvecklats och drivits under 2014. Hant-
verkande i offentlig miljö väcker nyfikenhet, öppnar dörrar och samtal. 
Människor runtomkring ser inte bara aktiviteten, utan tar också initia-
tiv till kontakt med utövaren. 

Ta i hands idé är att genom publika slöjdträffar och samtal samt i in-
dividuella intervjuer möta människor i Biskopsgården, Göteborg som 
sysslar med hantverk. Utgångspunkten är att hantverk har gemensamma 
beröringspunkter för människor, vilket öppnar upp för större förståel-
se. Därigenom kan hantverk användas för att bygga större gemenska-
per. Hantverk finns också över världen i enorma variationer men också 
med slående likheter, inte minst finns likheter i utövandets upplevel-
se. Under 2014 har vi genomfört flera publika träffar i Biskopsgården : 
på Biskopsgårdens bibliotek, hos föreningen Integrationsnätverk, på  

Biskopsgårdens dag och på Sjumilahallen bland annat. Träffarna har va-
rit välbesökta och projektet har resulterat i en utställning som bygger på 
intervjuer med deltagare som vi har träffat på de öppna slöjdträffarna. 
Utställningen visades på Biskopsgårdens bibliotek under december 2014 
och visas under 2015 på Världskulturmuseet.

Arrangerat i samarbete med föreningen Göteborgsslöjd och Svensk 
Form Väst

Mobila smedjan på West Pride 
2011 deltog Slöjd i Väst för första gången med egen programpunkt i West 
Pride ( dåvarande HBTQ-festivalen ) i Göteborg. De två senaste åren har 
vi fasat ut oss själva som utförare för att istället stötta andra slöjdverk-
samheter som vill delta i festivalen. I år fanns Mobila smedjan på plats 
med programpunkten Queersmide som ville utmana den kulturellt eta-
blerade maskulina bilen av smidet och smeden. Queersmide fick stor 
uppmärksamhet, både bland besökare som mitt i Bältespännarparken 
fick smida egna smycken, och bland media som filmade, fotade och pra-
tade med smeden och initiativtagaren Ivan Dahlstrand Kamiyasu. Slöjd 
i Väst bistod med tält, bord och bänkar till aktiviteten. Foto Miho Kamiyasu
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Samarbete med civilsamhället
Länshemslöjdsföreningar och Till Handa
Vi blir ofta inbjudan som adjungerade till de tre länshemslöjdsfören-
ingarnas styrelsemöten för att utbyta information. Dessutom deltar vi i 
och arrangerar vartannan av två regionövergripande samverkansmöten 
årligen. Hemslöjdsföreningarna samlar cirka 3 000 medlemmar i Västra 
Götaland och är en viktig samarbetspart. Tidningen Till Handa ges ut 
av de tre länshemslöjdsföreningarna tillsammans med Slöjd i Väst och 
utkommer med fyra nummer per år. Den sprids även till bibliotek och 
som gratis exemplar till flera andra institutioner. 

Vävsymposium
Under året har vi sökt ett närmare samarbete med föreningen Väv i Väst 
som samlar regionens handvävare. Tillsammans med dem och Kultur 
i Halland genomfördes ett vävsymposium i Rydal för inspiration, mö-
ten och omvärldsbevakning. Symposiet var välbesökt med cirka 60 del-
tagare och innehöll föreläsning av ett handvävningsföretag, visningar 
av museet och dess utställningar, visning av en mobil vävstuga och ett 
show and tell-pass.

Arrangerat i samarbete med Väv i Väst och Kultur Halland – Slöjd.

Stickutmaningen med vandringsutställning
Sticknätet är initierat av Slöjd i Väst och har funnits i tolv år för alla stick-
intresserade i Västra Götaland. Nätverket är ett forum där medlemmar-
na utbyter idéer och lär av varandra. Via fyra nyhetsbrev per år förmed-
las information om stickcaféer och olika stickevenemang i länet. Varje 
höst anordnas stormöte med föredrag och stickinfo för alla i nätverket. 

Slöjd i Väst och Sticknätet arrangerar även en vandringsutställning 
med olika stickteman. Under våren visades utställningen »Tusen nyanser 
av grönt« och i höstas startade utställningen »Havet« sin vandring runt 
i länet. Den har under 2014 visats på Kulturhuset i Mölnlycke, Kultur-
huset Blå Stället och Lödöse museum.

Dräktråd
Slöjd i Väst samordnar frågor som gäller kunskap om folk- och bygde-
dräkter i Västra Götaland. I Skaraborg, Älvsborg och Göteborg-Bohuslän 
finns organiserade dräktgrupper som består av representanter från olika 
dräktföreningar och institutioner. Dessa samverkar i ett länsövergripan-
de Dräktråd där Slöjd i Väst ansvarar för att samordna verksamheten 
och anordna gemensamma Dräktrådsmöten två gånger per år. Bland 
aktiviteterna arrangerade för första gången en Dräktbytardagen 10 maj 
Gräfsnäsgården dit den som ville kunde lämnar in plagg för försäljning
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TeaTime at Läckö 
Under många år har vi samarbetat med Skaraborgs hemslöjdsförening 
kring en försäljningsutställning under sommaren. Inför sommaren 2014 
fick vi möjlighet att göra en utställning på Läckö Slott. En samverkan 
med Halmens Hus, Bengtsfors inleddes då de hade ett förberett utställ-
ningskoncept som vi kompletterade med slöjd från Skaraborg och övriga 
regionen. Sammanlagt visades och såldes slöjd från 34 slöjdare. Utställ-
ningen hade namnet »Tea Time at Läckö« och var öppen hela sommaren.

Arrangerat i samarbete med Halmens hus och Skaraborgs hemslöjds-
förening. 

Hållbar utveckling
Ur Björk 
Hur många föremål kan fås fram ur en enda björk ? Detta undersökte 
tjugotvå slöjdare i projektet och utställningen Ur Björk som arrangerades 
och kurerades av Slöjd i Väst tillsammans med hemslöjdskonsulenten 
i Region Värmland. Resultatet gav närmare 400 föremål till ett netto-
värde av en kvarts miljon. Föremålen har visats i utställningar på Svensk 
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Hemslöjd i Stockholm, kulturhuset Björken i Sunne och på Botaniska 
trädgården i Göteborg. Besökssiffran uppgår till minst 30 000 besökare. 
Flera programpunkter som specialvisningar och föreläsningar, kopplade 
till björk, har genomförts.

Utställningen har rönt stort intresse från media. SVT :s Kulturnyheter-
na gjorde ett fyra minuter långt inslag och därefter har flera museer och 
kulturhus hört av sig för att vilja visa utställningen. Förberedelser har 
gjorts under 2014 för att kunna genomföra en vandringsutställning. En 
katalog och affisch är framtagen och tre intressenter har skrivit kontrakt 
för att visa Ur Björk. Närmast på tur under 2015 blir Leksands kulturhus.

Arrangerat i samarbete med Region Värmland.

REKO
2014 var första gången som REKO-festivalen anordnades av Slöjd och 
Byggnadsvård, Västarvets gemensamma resurscentrum för arbetet med 
hållbar teknik och material, tradition och kulturarv. Tre dagar var fyllda 
med kurser, workshops och föredrag som alla hade den gemensamma 
nämnaren REKO som i eko-retro-rekommenderas. Bland programmet 
märktes göra egen el-kurs, flera slöjdkurser för barn och vuxna och en 
workshop i textilfärgning med matrester.
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Kunskapsförmedling
365 slojd
Vår internetstolthet 365slojd.se har sedan den introducerades 2010 haft 
1 500 000 unika besökare varav 400 000 under året. På facebook följs 
365slojd av 5 440 personer. 

Kurser på Nääs 
Vårt kursutbud är omfattande och har som tidigare år ambitionen att 
locka både nybörjaren och den mer kunnige genom att kombinera 
kunskap, estetik och hållbar utveckling under ledning av professionella 
kursledare. Samtliga genomförda kurser har tagits emot positivt av våra 
deltagare, det kan vi utläsa från inlämnade kursutvärderingar. Slöjd och 
Byggnadsvårds samlade kursutbud är en regional resurs för alla med 
intresse för kulturarv och handens kunskap. De flesta kurserna går på 
Slöjdseminariet på Nääs, ytterligare några i Tollered och i Borås.  

Bok och bibliotek 
Västarvet medverkade med Slöjd i Väst och Slöjd och Byggnadsvård på 
Bok och biblioteksmässan i Göteborg i september där vi delade mon-
ter med Hemslöjdens förlag. Syftet med medverkan var att informera 
om vårt bibliotek som finns på Slöjd och Byggnadsvård. Vi deltog även 
med monterprogram och demonstrationer.

VÄV 2014
Världens största vävmässa anordnas var tredje år någonstans i Sverige av 
Svenska Vävrådet. Utställarna kommer främst från Norden och det finns 
ett stor intresse bland internationella besökare. Förutom en mässa med 
försäljning så erbjuds föreläsningar, bussresor, aktiviteter och workshops 
på vävtemat. Det är många städer som tävlar om att få mässan till sig 
och efter att ha varit i Borås 2011 var det nu Umeås tur i samband med 
att man var Kulturhuvudstad.

Alla landets textila hemslöjdskonsulenter deltog och Slöjd i Väst har 
dessutom en konsulent i Svenska Vävrådets styrelse. På vårt ansvar låg 
att medverka i planeringen av föreläsningar, workshops och textila ut-
ställningar samt att arrangera ett Vävtåg från Göteborg till Umeå tur och 
retur. VÄV 2014 blev det enskilt största arrangemanget med betalande 
besökare under Kulturhuvudstadsåret i Umeå.  

Arrangerat i samarbete med Svenska Vävrådet och landets hemslöjds-
konsulenter. 
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Vävtåg 
Vi tror att 21 september 2014 är första gången någonsin som ett väv-
tåg har rullat genom landet. För att ta sig till Väv2014 i Umeå så hade 
Svenska Vävrådet chartrat ett tåg, bestående av vagnar från 40-talet och 
framåt, som gick från Göteborg, via Skövde, Katrineholm, Stockholm 
och Uppsala med slutstation Umeå. Maratonvävning i tretton timmar, 
vävquiz, salong effsing med hand- och hårvävning och föreläsningar 
sysselsatte de resande. Vävtåget besöktes av de lokala nyheterna både i 
Göteborg och i Umeå och kom sedan med i hela två avsnitt av Landet 
runt på SVT samt deras årskrönika.

Arrangerat i samarbete med Svenska Vävrådet och landets hemslöjds-
konsulenter. 

Arena Åmål och Arena Falköping 
Arena-konceptet är en gemensam satsning mellan Västarvet och en av 
regionens kommuner där fokus under en vecka ligger på natur och kul-
turarv och på att uppmärksamma dessa resurser i kommunen. Under 
året genomfördes två arenaveckor, i Åmål och Falköping.

Slöjd i Väst samarbetade i Åmål med Åmåls slöjdare och konsthant-
verkare i Äggstas – en slöjdworkshop med påsktema, och i genomför-
andet av en företagsträff i Fengersfors för de som driver eller vill starta 
företag inom byggnadsvård, slöjd eller ekologiskt byggande i Dalsland. 
Dagen innehöll föredrag, presentationer och nätverksbygge och slöjd-
klubb för barnen.

I Falköping genomfördes en föreläsning om indigofärgning i och 
med en lokal vävstuga.

Kultkaféer, Slöjdfestival och Gammaldags jul
Slöjd i Väst samarbetade under 2014 runt flera programpunkter med 
Borås Museum. Ett föredrag om fem skäl att slöjda och två kultkaféer 
med tema Indiansk och nordisk slöjdtradition samt Vi samarbetade även 
runt de årligen återkommande programpunkterna Slöjdfestival och spel-
mansstämma och Gammaldags Jul på Borås Museum.

DigiVäv 
DigiVäv är ett utvecklingsprojekt om deltagardrivna metoder där vi i 
ett första skede vill skapa en digital, interaktiv plattform om vävning. 
Plattformen ska fungera som en levande mötesplats för vävare, amatö-
rer och professionella ; gynna en samverkan mellan olika aktörer som 
främjar och utvecklas vävningen samt tillgänggöra vävning för nya mål-
grupper. Under året har det producerats ett antal filmer som går att se 
via youtube eller www.textilhemslojd.se. Slöjd i Väst sitter med i styr-
gruppen för projektet.

Arrangerat i samarbete med Changemaker, Interaktiva institutet och 
Studieförbundet Vuxenskolan
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Näring
Folk och form 
Nätverket Folk och Form arbetar för en större produkt- och tjänste-
marknad inom slöjd och konsthantverk i Göteborg. Under året har två 
workshops arrangerats, Makers corner i Trädgårdsföreningen i anslut-
ning till Kulturkalaset med fiskskinnsberedning, repslagning och instal-
lationsvirkning, och workshopen Gerillaslöjd på Röda stens julmarknad 
i december. Dessutom har konceptet Kaffe och samtal besökt Ur Björk-
utställningen och fått föreläsning av initiativtagarna. 

Folk och Form drivs av Slöjd i Väst och Konsthantverkscentrum.

Slöjd- och Konsthantverksmarknad i Kronhuset
Under en helg i september intog slöjden och konsthantverket Kronhuset 
och Kronhusgården i Göteborg. Detta skedde för andra året i rad. Ett 
trettiotal slöjdare och konsthantverkare visade och sålde allt från tex-
tilt återbruk till smide. Det fanns också möjlighet att prova på att dre-
ja, slå rep av återvunnet material, smida i järn eller binda en gräskrona. 
Marknaden blev ett lyckat och välbesökt arrangemang där många tog 
tillfället att köpa slöjd och konsthantverk och samtidigt träffa slöjdarna 
bakom föremålen. 

Arrangerat i samarbete med Kronhusbodarnas Företagarförening.

Midvinterfest 
2014 genomfördes försäljningsutställningen Midvinterfest på Bohusläns 
Museum för tjugoandra gången. Denna gång var temat »Trädgård året 
om - från den spirande grönskan till det frostiga täcket : lekfullt, jordigt 
och inspirerande«. Utställningen invigdes den 22 november av trädgårds-
inspiratören Hannu Sarenström. Sjuttio slöjdare deltog och av dem var 
närmare hälften slöjdare som inte varit med på Midvinterfest tidigare. 
Till utställningen gjordes en kort inspirationsfilm som nu finns på Väst-
arvets youtube-kanal. Omsättningen blev 530 000 kr.

Inför Midvinterfest 2014 anordnades ett inspirationsseminarium med 
temat Trädgård. Detta resulterade i nya produkter för några av deltagarna.

Arrangerat i samarbete med Bohusläns museum.

Slöjdarregistret 
Slöjdföretagare kan genom ansökan bli medlemmar i vårt slöjdarregis-
ter och genom ett riktat nyhetsbrev få information om seminarier, pro-
jektmedel, utställningar att söka till och nyheter från Skatteverket, Till-
växtverket och liknande myndigheter. För tillfället finns cirka 180 per-
soner med i registret. 

Vårmässa på Nääs 
För sjunde gången öppnande Nääs sin sommarsäsong med en Vårmässa 
under två dagar i början av maj. Hundra utställare av slöjd och konst-
hantverk fick på Nääs möta en publik på tretusen besökare. Kriterier för 
att delta som utställare är att föremålen ska vara egenproducerat, av hög 
kvalitet och inneha ett miljötänk. Marknaden vill också värna »hotade« 
hantverk och bjuder alltid in några representanter för detta. 

Arrangerat i samarbete med Knivmakare i Väst och August Abra-
hamssons stiftelse.
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Workshop i produktfotografering 
Hösten 2014 öppnade Konsthantverkscentrum upp för 
att även slöjdare utan högre formell utbildning ska kun-
na söka medlemskap. För att stötta verksamma slöjdare 
att söka arrangerades en fotoworkshop där deltagarna 
utifrån sina egna kunskaper, kameror och slöjd fick 
möjlighet att under handledning fotografera sin slöjd 
utomhus och i studiomiljö. Workshopen följdes av en 
föreläsning där Mari-Louise Franzén, verksamhetsleda-
re på Konsthantverkscentrum, berättade om deras verk-
samhet. Responsen på workshopen var mycket positiv 
och det finns en önskan att genomföra något liknande 
igen, behovet av kunskap kring fotografering är stort 
bland slöjdarna som gärna vill lära sig mer. 

Vävseminarium Textilmuseet
År 2013 gjordes en förstudie som undersökte intres-
set för ett framtida nationellt vävcenter i Sjuhärad ; en 
plattform för att samla kunskapen om vävning och ta 
den in i framtiden. Den 3 september genomfördes ett 
vävseminarium på Textilmuseet i Borås för att ta ett 
steg till och få ytterligare svar och engagemang att dri-
va processen framåt. Ett seminarium med föreläsare 
och workshop. 

Arrangerat i samarbete med Leader Sjuhärad, Textil-
museet och Studieförbundet Vuxenskolan.

Näringsgruppen på riksnivå
Slöjd i Väst är representerade i Nämnden för Hem-
slöjdsfrågors näringsgrupp som består av sex hem-
slöjdskonsulenter med näringsinriktning från olika 
delar av landet. Denna grupp har träffats under vå-
ren och fungerat som bollplank till en Näringskonsu-
lent/Företagsutvecklare med ett nationellt uppdrag att 
stärka det dagliga arbetet med entreprenörskaps- och 
näringsfrågor. 2013 utvecklades en serie webbaserade 
verktyg för slöjdföretagare : Slöjdarens företagsguide 
och Slöjdbusiness som finns att ladda ner på www.nfh.
se. Då fick också hemslöjdskonsulenterna fortbildning 
i coachande samtal.

Med detta som grund har näringsgruppen kommit 
fram till att vi behöver fortsätta med nationell samord-
ning och kontinuerlig fortbildning i näringsfrågor. Att 
samarbetet med hela formområdet och utbildningarna 
är viktigt och att vi ska arbeta med unga och få slöjdare 
att mötas nationellt. 

Foto ovan, Tom Nilsson

Foto Gunilla Wintzer
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Vill du veta mer  ? Här når du oss   :
Slöjd i Väst
Parkgatan 29, 504   39 Borås
Tfn  : 010-441   42   00
slojdivast@vgregion.se

Borås
Torbjörn Lindström, Enhetschef
Tfn  : 010-441   43   52 Mobil  : 0706-62   68   06
torbjorn.lindstrom@vgregion.se

Hillevi Gunnarsson
Tfn  : 010-441   43   53 Mobil  : 0706-62   68   02
hillevi.gunnarsson@vgregion.se

Nääs
Thomas Lööf
Tfn  : 010-441   43   59 Mobil  : 0706-62   68   03
thomas.loof@vgregion.se

Ann Hammarberg
Tfn  : 010-441   43   54 Mobil  : 0706-62   68   01
ann.hammarberg@vgregion.se

Skövde
Carl Olof Engström
Tfn  : 010-441   43   56 Mobil  : 0706-62   68   08
carlolof.engstrom@vgregion.se

Mia Lindgren, 
Tfn  : 010-441   43   55 Mobil  : 0706-62   68   07
mia.lindgren@vgregion.se

Uddevalla 
Susanne Harrysson
Tfn  : 0522-65   65   20 Mobil  : 0706-62   68   04
susanne.harrysson@vgregion.se

Tobias Havaas, 
Tfn  : 0522-65   65   19 Mobil  : 0706-62   68   05
tobias.havaas@vgregion.se

Du kan också följa Slöjd i Väst på facebook, twitter och instagram
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Tack till våra samarbetsparter
365 saker du kan göra

ADA 

August Abrahamssons stiftelse

Bohusläns museum

Borås Museum/Textilmuseet

Botaniska trädgården Göteborg

Dalslands Konstmuseum

De sju häradernas hemslöjdsförening

Dräktrådet Västra Götaland

Falköpings kommun

Folk och Form

Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter

Företagarföreningen Kronhusbodarna 

Grevbäcks Hembygdsförening

Grevbäcks hembygdsmuseum

Grebbestads folkhögskola

Gula huset i Uddebo

Göteborg och Bohusläns ideella hemslöjdsförening

Göteborgs kommun

Göteborgs Universitet, Ledarskap i slöjd- och kul-
turhantverk

Göteborg & Co

Halmens Hus 

Högskolan för design och konsthantverk

Hemslöjdens förlag

Havets Hus 

Integrationsnätverk i Biskopsgården

Interaktiva Institutet

Konsthantverkscentrum

Kultur i Väst

Kulturkräm

Kungälvs skolkontor

Lysekils kommun

Läcköstiftelsen

Kultur Ungdom

Mobila smedjan

Mölnlycke kulturhus

Mölndals stadsmuseum

Nämnden för Hemslöjdsfrågor

Nyföretagarcentrum

Nääs Konsthantverk

Råda hembygdsförening 

Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund

Skaraborgs hemslöjdsförening

Skövde Stadsmuseum

Slöjdare i Västra Götaland

Stenebyskolan

Sticknätet i Västra Götaland

Studieförbundet Vuxenskolan Borås

Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg

Studieförbundet Vuxenskolan Tibro

Studieförbundet Vuxenskolan Götene

Studieförbundet vuxenskolan Mariestad

Studieförbundet Vuxenskolan Lerum

Studieförbundet Vuxenskolan Skövde

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland

Studieförbundet Vuxenskolan Vänersborg

Svenska föreningen för textilkonservering

Svenska Vävrådet 

Two Little Birds

Tibro museum

Ulricehamns kommun

Unga slöjdare Västra Götaland

Ungdomshuset Brygghuset Borås

Västergötlands museum

Väv i Väst

Älvsborgs läns hemslöjdsförbund 

Åmåls kommun

Foto Anna Edlund

Foto Christina Sjöberg




