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Detta är Slöjd i Väst
Slöjd i Väst jobbar för att främja intresset för, kunskapen om och ut
övandet av hemslöjd i Västra Götaland. Slöjd i Väst är en del av Väst
arvet, Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv, och bedriver 
sin verksamhet genom sju hemslöjdskonsulenter. 

Vi initierar och driver projekt, anordnar utbildningar för slöjd
klubbshandledare, har ett av Sveriges största kursutbud inom slöjd, före
läser, ordnar utställningar, sprider information i sociala media och jobbar 
för bättre förutsättningar inom de kulturella och kreativa näringarna. 
Vi arbetar helst i samarbete med övriga Västarvet, ideella organisationer, 
slöjdare eller kultur och utbildningsinstitutioner. 

Hemslöjdskonsulenternas olika ansvarsområden är inriktade så att vi 
ska täcka upp slöjdområdets olika delar  : barn, ungdom, slöjd som näring, 
mångkultur, internationellt samarbete, social ekonomisk och ekolo
gisk hållbar utveckling och kunskapsförmedling. Från våra fyra kontor 
i Borås, Floda, Skövde och Uddevalla har vi en närhet till hela regionen.

Prioriterade mål och insatser 2013  : 
Under 2013 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 kulturturismen 

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

4. Västarvet ska i samverkan med lokala, regionala och nationella parter 
öka den digitala tillgängligheten till natur och kulturarvet 

5. Västarvet ska bidra till att öka jämställdhet och mångfald på natur 
och kulturarvsområdet

Västarvet är Sveriges 
 största förvaltning för  
natur- och kulturarv. Västarvet 
 bedriver regional konsult- och  
konsulentverksamhet inom 
slöjd, arkeologi, konservering, 
byggnadsvård, natur- och  
kulturmiljö, utställning,  
pedagogik, utveckling och  
projektstöd. 

Dessutom finns de  
åtta besöksmålen  :

Bohusläns museum

Göteborgs Naturhistoriska  
museum

Lödöse museum

Forsviks Bruk

Slöjd & Byggnadsvård

Vänersborgs museum

Vitlycke museum

Västergötlands museum. 
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Året i korthet 
• Slöjd i Väst har via Slöjd & Byggnadsvård 
arrangerat fyrtioen slöjdkurser på Nääs med 
totalt 349 deltagare 

• Sjutton egna föreläsningar för 798 deltagare

• Tolv workshops med totalt 1 711 deltagare

• Tjugoen utställningar med totalt 33 259  
besökare

• Försäljningsutställningen Midvinterfest slog 
försäljningsrekord med såld slöjd för en halv 
miljon kronor

• Slöjd i Väst deltog på Kulturkalaset i 
 Göteborg med en pilworkshop och slöjdklubb. 
Vi mötte 1 300 barn och vuxna under de sex 
dagarna 

• Projektet FOLK OCH FORM, som Slöjd i 
Väst driver tillsammans med andra aktörer, 
 arrangerade sju kaffe och samtal med inbjuden 
föreläsare.

• Facebooksidan Slöjd i Väst passerade ettusen 
gillare

• 365slojd.se gjordes om till en hemsida med 
över ettusen slöjdidéer att göra själv

• Slöjd i Väst deltog i kommunturnén 
 arena Kungälv och arena Ulricehamn. Från 
 Ulricehamn anmälde sig sedan sju slöjd 
och särskolelärare till 2014 års slöjdklubb
handledarutbildning

• Vi startade ett nytt samarbete med work
shopfestivalen Kulturkräm

• … och mycket mer så klart… 
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Mål 1 Tydlig och efterfrågad  
kunskaps- och tjänsteorganisation
För att främja och utveckla slöjd som handlingsburen kunskap har vi 
under året samarbetat med både civil, offentlig och privat sektor. Vi 
har stöttat flera ideella nätverk inom exempelvis folk och bygde dräkter, 
stickning och unga slöjdare. För slöjdföretagare har vi arrangerat se
minarium och sänt ut nyhetsbrev. Till en intresserad allmänhet har vi 
skickat ut månatliga nyhetsbrev, ordnat kurser, seminarier, föreläsning
ar och kommunicerat genom sociala media. För att ta en aktiv roll när 
det gäller formområdet har vi samarbetat med Konsthantverkscentrum 
i nätverket Folk och Form. Till våra verktyg hör nätverk med utövare 
och experter, bransch och specialistkunskap och samlingar. Nu är det 
även möjligt att fjärrlåna slöjdböcker via biblioteket på Slöjd & Bygg
nadsvård och att få fördjupad kunskap om traditionella slöjd och bygg
nadsmaterial via hemsidan  slojdochbyggnadsvard.se. Det är en del av 
utvecklingen av vårt besöksmål och kunskapscentrum på Nääs.

Slöjd i Väst ska vara en självklart val att vända sig till för att få rele
vant och tillförlitlig information om slöjd. Under 2013 har vi därför ar
betat med vår profilering och vässat våra erbjudanden. 

Samverkan med nätverk och föreningar
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 länsövergripande 
Dräktråd där Slöjd i Väst ansvarar för att samordna verksamheten och 
anordna gemensamma Dräktrådsmöten.

Sticknätet är initierat av Slöjd i Väst och har funnits i tio år för alla 
stickintresserade i Västra Götaland. Nätverket är ett forum där med
lemmarna utbyter idéer och lär av varandra. Via nyhetsbrev förmedlas 
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 årligen en vandringsutställning med 
särskilda stickteman. Under våren visades utställningen Stickade filtar 
och under hösten startade den nya vandringsutställningen Tusen nyan
ser av grönt. Läs mer på bloggen http  ://sticknatverkivast.blogspot.com 

Slöjd i Väst samarbetar med de tre länshemslöjdsföreningarna bland 
annat genom att gemensamt ge ut tidskriften Till Handa fyra nummer 
per år i en upplaga på 2 000 exemplar som distribueras till alla biblio
tek i regionen, används som medlemstidning i vissa föreningar och/eller 
säljs som prenumeration. I samarbete med de tre länshemslöjdsfören
ingarna arrangerades i juni 2013 ett seminarium för deras medlemmar. 
Genom föreläsningar, workshops och paneldebatt var syftet att bygga 
nya nätverk, få ny kunskap samt inspireras i sitt ideella arbete och i sitt 
slöjdande. Utvärderingen visade att syftet uppfylldes och att det fanns 
en önskan om ett årligt gemensamt seminarium. 
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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.

Företagsfrågor
Slöjdföretagare kan genom ansökan bli medlemmar i vårt slöjdarregister 
och genom vårt nyhetsbrev få information om seminarier, projektmedel, 
utställningar att söka till och nyheter från Skatteverket, Tillväxtverket 
och liknande myndigheter. Två seminarier har planerats, ett för nya fö
retagare och ett för etablerade företagare som behövde påfyllning. Det 
senare ställdes in på grund av för få anmälda. Inför försäljningsutställ
ningen Midvinterfest anordnades ett inspirationsseminarium som resul
terade i ett antal nya produkter för några av deltagarna.

Slöjd i Väst är representerade i Nämnden för Hemslöjdsfrågors nä
ringsgrupp, som består av sex hemslöjdskonsulenter med näringsinrikt
ning från olika delar av landet. Denna grupp har träffats fyra gånger 
under året och fungerat som bollplank till en Näringskonsulent/Före
tagsutvecklare med ett nationellt uppdrag att stärka det dagliga arbetet 
med entreprenörskaps och näringsfrågor. Under 2013 har de utvecklat 
en serie webbaserade verktyg för slöjdföretagare  : Slöjdarens företagsguide 
och Slöjdbusiness som finns att ladda ner på www.nfh.se. Hemslöjdskon
sulenterna har fått fortbildning i coachande samtal som en utveckling 
av vårt erbjudande till slöjdföretagare. 

Mässor
För att ta plats inom kultursverige medverkade Slöjd i Väst på årets Bok 
& Biblioteksmässa tillsammans med Föreningen Sveriges Hemslöjds
konsulenter och Hemslöjdens förlag. Intresset bland besökare var stort 
för informationen om våra kursprogram och hemsidor. I montern på
gick förevisningar och korta föreläsningar under hela mässan och flera 
nya boktitlar presenterades. I Läsrörelsens monter deltog Slöjdklubben 
med program och föreläsning vilket synliggjorde oss som kunskaps
organisation. Arenan är intressant då det fungerar som en mötesplats 
för en stor kulturintresserad publik med många medverkande kultur
arbetare, organisationer och myndigheter. 

Den årliga Vårmässan på Nääs genomfördes i samarbete med  August 
Abrahamssons stiftelse med ett besökarantal på fyratusen personer.

Väv i Väst, en regional 
 förening med 260  medlemmar, 
har  tillsammans med Slöjd 
i Väst och Kultur i Halland 
 startat ett samarbete  
och  planerar ett  
vävsymposium i mars 2014. 
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På Hem & Villamässan i Göteborg medverkade Slöjd & Byggnads
vård för att sprida kunskap om vår verksamhet och visa vår   kunskaps 
och tjänsteorganisation. Att från besökarnas sida få upp ögonen för vår 
breda kompetens med rådgivning, butik och bibliotek som finns på Nääs 
ökar efterfrågan på våra tjänster. Flera hantverkare och slöjdare har fått 
möjlighet att visa upp sig och sina produkter i stor gemensam monter. 

Mål 2 Regional attraktivitet  
och stärkt natur- och kulturturism
För att utveckla slöjden som näring har Slöjd i Väst arrangerat flera 
försäljningsutställningar och mässor såsom Midvinterfest i Uddevalla, 
Vårmässan på Nääs, Julutställning i Slöjdens hus, Skövde och Folk och 
Form Jul i Göteborg. Tillsammans med Konsthantverkscentrum har vi 
fortsatt samarbetet kring de kulturella och kreativa näringarna inom 
hemslöjd, konsthantverk och hållbar design i Göteborg. 

Som en del av Västarvets kommunturné som handlar om ett tätare 
samarbete mellan Västarvet och regionens kommuner har Slöjd i Väst 
deltagit i Arena Ulricehamn och Arena Kungälv. Dessa har haft till syfte 
att med gemensamma krafter sätta fokus på natur och kulturarvet i när
området och Slöjd i Väst har bland annat bidragit med föredrag i sam
band med vävcafé, rådgivning och att låta barn prova på slöjdklubben. 

Flera utställningar har anordnats under året för att visa slöjd för all
mänhet och för att ge slöjdare utställningsmöjligheter. Vandringsutställ
ningen Väv för alla visades på sex platser i regionen och Slöjdens hus i 
Skövde hade sex utställningar.

Slöjd & Byggnadsvård
Under 2013 har Slöjd i Väst deltagit i utvecklingen och driften av be
söksmålet Slöjd & Byggnadsvård genom att bland annat påbörja pro
jektet Slöjd- & Bygglek – Vidgat deltagande. Huvudsyftet är att utveck
la upp levelsen av natur och kulturmiljön och dess koppling till slöjd, 
hantverk och sunda material för och i samverkan med barnfamiljer. 
Barnfamiljer har deltagit i en fokusgrupp med målsättningen att ut
veckla och pröva idéer om pedagogiska lek och lärandekoncept i natur 
och kulturarvsmiljöer. Några av resultaten skall provas 2014. Erfaren
heterna och resultaten skall sedan användas för att inspirera och hjälpa 
andra intresserade att bli mer attraktiva för barnfamiljer, exempelvis 
hembygds föreningar, byalag eller lokalmuseer. Konceptet är tänkt att 
uppföras hos Västarvets Slöjd & Byggnadsvård på Nääs i Floda med 
målet att minst trettio procent av besökarna ska vara barn vid Slöjd & 
Byggleks invigning i september 2014.

Folk och Form – DO IT och Nya kommersiella arenor
2011 genomfördes förstudien KKN  : hemslöjd, konsthantverk och hållbar 
design i Göteborg. Förstudien syftade till att hitta nya samverkansformer 
mellan företagare, verksamheter och organisationer som stödjer kulturella 
och kreativa näringar inom hemslöjd, konsthantverk och hållbar design 
i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Genom projektet påbörjades 
en gemensam process och samarbetet mellan Slöjd i Väst och Konsthant
verkscentrum startade. Under 2012 vidareutvecklades samarbetet med 
ekonomiskt stöd fån Göteborgs kommun och Västra Götalands regionen 
till nätverket Folk och Form som sedan 2013 fungerar som paraply för två 
projekt  : Nya kommersiella arenor ( med  förstudiemedel från Nämnden 
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för hemslöjdsfrågor och Slöjd i Väst ) och DO IT som har haft Nätverk
stan i Göteborg som huvudman ( med ekonomiskt stöd från Göteborgs 
stad ). Inom dessa båda projekt har Folk och Form arrangerat publika 
och kommersiella aktiviteter i Göteborg som workshops, aktiviteter un
der Kulturkalaset, en samtalsserie på ett café och julmarknaden Folk och 
Form Jul i ett tält på en av de mest publika platserna i Göteborg. Dessa 
aktiviteter har varit omtyckta och visat vad Folk och Form står för. Re
sultatet har redovisats i rapporten Nya kommersiella arenor.

Slöjd- och Konsthantverksmarknad i Kronhuset
Under en helg intog slöjden och konsthantverket Kronhuset och Kron
husgården i Göteborg. 

Inne i Kronhuset visade och sålde trettiotvå slöjdare och konsthant
verkare allt ifrån stickat till smide. På Kronhusgården fanns prova på
smide och drejning, slöjdklubb och ponnyridning. Marknaden blev 
ett lyckat och välbesökt arrangemang där många tog tillfället att köpa 
slöjd och konsthantverk och samtidigt träffa människorna som skapat 
det. Marknaden genomfördes av Slöjd i Väst och Kronhusbodarnas 
 Företagarförening. 
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HaSkoJ – Havet, Skogen, Jorden
År 2012 firade Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund hundra
årsjubileum och för att ta tillvara den uppmärksamhet och energi som 
genomsyrat föreningslivet under jubileumsåret genomförde de tre läns
hemslöjdsföreningarna i samarbete med Slöjd i Väst sommarutställ
ningen HaSkoJ – Havet, Skogen Jorden hos Slöjd & Byggnadsvård Nääs. 
Inspirerat av de miljöer som format livet och slöjden i Västra Götaland 
visade föreningsmedlemmar utvalda verk för sammanlagt 17  000 be
sökare varav nittio procent var tillresta från andra kommuner.

Midvinterfest arrangerades 
för 21 :e gången tillsammans 
med Bohusläns museum. I år 
slogs försäljningsrekord då de 
69 slöjdarna sålde för över en 
halv miljon kronor.
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Mål 3 Livslångt lärande och ökad delaktighet
Under året har barnverksamheten i form av Slöjdklubbar fortsatt. Det 
genomfördes elva klubbar på våren och åtta klubbar på hösten. Slöjd
klubben har också deltagit i Kulturkalaset i Göteborg ( läs mer under mål 
5 ). Klubbarna är ett samarbete mellan Slöjd i Väst, Svenska Hemslöjds
föreningarnas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan, och drivs 
av utbildade handledare. Ungdomsverksamheten har tagit ordentlig fart 
med ett nystartat nätverk och Slöjd & Byggnadsvårds kurser på Nääs 
har på två år ökat i antal från tjugoåtta stycken 2011 till fyrtioen stycken 
2013. Dessa arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

För att främja organisationer i det civila samhället har Slöjd i Väst 
regelbundna samverkansmöten med regionens tre länshemslöjdsfören
ingar. Vi deltar även som adjungerade i föreningarnas styrelsemöten.

Slöjdidéturné, läger och ett nytt nätverk för unga
En slöjdidéturné genomfördes tillsammans med Kultur Ungdom och 
studenter från Ledarskap i slöjd och kulturhantverk från Göteborgs uni
versitet till tre platser i regionen under våren 2013. Tjugofyra ungdomar 
slöt upp för att diskutera önskemål, idéer och tankar om framtiden.

Efter ett initiativ från en ung slöjdstuderande så har Slöjd i Väst 
stöttat hennes önskan att genomföra ett slöjdläger för unga. Slöjd i 
Väst har varit rådgivande i projektutformning och i praktiska förbere
delser. Lägret var välbesökt av unga från främst Västra Götaland men 
även andra delar av Sverige och pågick under fem dagar. Inför 2014 
diskuteras vem som skulle vilja överta initiativet att även nästa som
mar fortsätta med slöjdläger. 

Nätverket Unga slöjdare Västra Götaland startade under hösten 2013 
och Slöjd i Väst för dialog med dem om ett större flerårigt projekt för 
att öka tillgängligheten av aktiviteter med unga.
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De här 41 slöjdkurserna 
 genomfördes på Nääs  :
Brickvävning 
Fläta växtkon 
Gammaldags julpynt 
Gräskronor och girlanger 
Julspira 
Luffarslöjd 
Nuno - färga och tova med tyg 
Näverburkar 
Origami, avancerade askar 
Pilkorg 
Pil och smide 
Rangelflätning 
Rörliga träfigurer 
Skedar och marmeladspadar 
Skärpa verktyg 
Skärpa verktyg *2
Skärsvarvning grund 
Skärsvarvning – avancerad 
Slöjden börjar i skogen 
Smide grund *3 
Smide grundkurs, extrakurs 
Smide, avancerad *2
Smycka med mossa och bär 
Småbroderier 
SnabbGobeläng  
– vävda porträtt 
Stickblandning 
Tovade fårfällar *4 
Tova och brodera  
tillsammans  
– barn och vuxna 
Tova textila figurer  
i blandteknik 
Tova till trädgård 
Trådslöjd – barn och vuxna 
Täljhäst
Tälj tillsammans  
– barn och vuxna
Vandrande insekter  
– barn och vuxna

Broderiseminarium
För andra året i rad har Borås Museum arrangerat ett större semina
rium. År 2012 var temat svarvning och i år satsades det på broderi. 
Detta bland annat eftersom utställningen Folkdräkter i närbild visades 
på museet och att det på Hemslöjdens förlag nyligen kommit ut med 
två nya broderiböcker. Tre workshops fanns att välja på och semina
riet var mycket välbesökt.

Skapande skola
I regeringens satsning skapande skola får elever möta professionella 
kultur skapare. Flera av de handledare som Slöjd i Väst har kontakt med 
och som har gått handledarutbildningen för slöjdklubben har under året 
anlitats i skapande skolaprojekt. Slöjd i Väst har ofta varit en mellan
hand som skolorna har vänt sig till för att få information och rekom
mendation om handledare och koncept. För handledarna har det i flera 
fall bidragit till ökad arbetsmöjlighet i deras företagande.

26 personer har under 
2012/2013 genomgått Slöjd-
klubbens handledarutbildning. 
Utbildningen har genomförts 
på två orter och omfattat nio 
heldagar. 
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Mål 4  Öka den digitala  
tillgängligheten till natur- och kulturarvet
Slöjden sprids stort via bloggar, Youtubefilmer och andra sociala media. 
Slöjd i Väst vill vara med i den utvecklingen och ur ett rättighetsperspek
tiv sprida vår verksamhet och annat som har med slöjd att göra. Slöjd i 
Väst finns idag på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Pinterest. 
Vi ser vår närvaro där som plattformar för informationsspridning och 
dialog och hoppas att vårt dagliga arbete ska bli tydligare för allmänhe
ten och att vi ska upplevas som en tillgänglig tjänsteorganisation.

Under året har vi passerat tusen »gillare« på vår Facebooksida vilket 
har lett till en ökad kännedom om våra aktiviteter, kurser, utställningar 
och utvecklingsprojekt. Vi har också haft möjlighet att berätta om det 
som enskilda utövare gör till en bred publik samt att sprida slöjdny heter 
från tidningar, tv och radio. 

Vi vill vara där andra är.      
Så här många når vi via våra tre Facebooksidor  : 

Ny hemsida och nyhetsbrev
Vår hemsida slojdivast.se har gjorts om och har flyttats över till en ny 
plattform gemensam för hela Västarvet. Under året har även handledar
sidan slöjdupplevelser.se, som erbjuder slöjdhandledartjänster, flyttats till 
den nya hemsidan. Inga fler handledarerbjudanden har lagts till i Slöjd
upplevelser utan fokus har istället lagts på att få in fler slöjderbjudanden 
i Kulturkatalogen som vänder sig direkt till regionens skolor. Arbete på
går även med att utveckla och föra över vårt slöjdarregister i en publik 
hantverksdatabas som drivs av Slöjd & Byggnadsvård Nääs. För att bli 
tydligare med våra erbjudanden har Slöjd i Väst tillsammans med Väst
arvets övriga regionala verksamheter, som består av åtta tjänsteområden 
med åttio medarbetare, utarbetat en gemensam profileringsplattform. 
På Västarvets hemsida och broschyr kan man nu hitta specifik expert
kompetens inom åtta tjänsteområden, varav slöjd är ett.

Liksom kommunikationen i sociala medier, gemensam profilerings
plattform och på hemsidor vidareutvecklar vi direktkommunikationen 

Under året har vi passerat 
 tusen gillare på Facebook

Tillsammans med landets andra 
hemslöjdskonsulenter driver 
vi slojdhaller.se – en sam-
hällsnyttig faktasida om ma-
terial och social, skologisk och 
ekonomisk hållbarhet.

med olika specifika målgrupper genom riktade nyhetsbrev till nätverk 
och föreningar. Slöjd i Västs allmänna nyhetsbrev skickas elva gånger 
årligen till över 500 prenumeranter, sticknätets nyhetsbrev tre gånger 
per år till över 400 prenumeranter samt ett nyhetsbrev till 170 närings
verksamma prenumeranter.

Bloggen www.365slojd.
se har fått ett nytt utseende. 
1 022 slöjdtips ligger nu ute och 
antalet unika besökare sedan 
starten 2010 är över en miljon.

Bilden av Kerstin Lundéns   
täljda tomtar från   
utställningen  Midvinterfest fick 
179  gillningar när den lades 
ut på Slöjd i Västs Facebooksida 
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Mål 5  Ökad jämställdhet och mångfald  
på natur- och kulturarvsområdet
I flera år har Slöjd i Väst deltagit i utvecklingsarbete i Göteborgs norra 
förorter. Under 2013 initierades projekt Hand i hand som med stöd från 
Göteborgs kommun kommer starta upp 2014 i Biskopsgården. Projektet 
har som syfte att bygga broar och skapa möten genom handens arbete.

West Pride i Göteborg
Slöjd i Väst har deltagit i West Pride i Göteborg i tre år. 2010/2011 
genom fördes ett HBTQprojekt i Skövde med bland annat Slöjd i Väst. 
Det ledde till att vi under 2011 deltog i West Pride ( dåvarande HBTQ
festivalen ) med en workshop till Karin Boyes ära. År 2012  genomförde 
vi To Russia With Love som blev mycket uppmärksammad i media. 
Workshopen filmades och kan ses här  : 
http  ://www.youtube.com/watch ?v=SaCm5ADXX2M 

I år samarbetade vi med gruppen Slöjdlustar och deltagarna fick ta 
sitt eget slöjdlustporträtt. Slöjd i Västs deltagande i West Pride känns nu 
etablerad och vi har gått från att genomföra de första två workshoparna 
själva till att samarbeta och stödja andra som kan driva verksam heterna 
( 2014 kommer vi att samarbeta med en mobil smedja ). Dessutom har 
vi nått en ny målgrupp, tagit tydlig ställning för mänskliga rättigheter 
och fått mycket uppmärksamhet i media.
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Kulturkalaset med Slöjdklubb och Pilworkshop
I augusti 2013 var Slöjdklubben med på Barnens Kulturkalas i Trädgårds
föreningen, Göteborg. Över tvåhundra barn fick slöjda småkryp och 
andra varelser på Sveriges största kulturaktivitet för barn och vi intro
ducerade nya barn och föräldrar för slöjdklubbskonceptet. Medverkan 
på Kulturkalaset var ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxen skolan 
Västra Götaland och Slöjd i Väst. Samtidigt skedde ute på gräsmattan 
ett fantasibygge med pil som var öppet för alla åldrar. Detta var ett 
samarbete mellan Slöjd i Väst och arkitekturkonsulenten, Kultur i Väst. 

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 2013
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

Folk och Form

Föreningen Slöjdlustar

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 

HDK – Högskolan för design och konsthantverk

Hemslöjdens förlag

Integrationsnätverk i Biskopsgården

Interaktiva Institutet

International Organization of Folk Art

Konsthantverkscentrum

Kultur i Väst

Kulturkräm

Kungälvs skolkontor

Läcköstiftelsen

Läsrörelsen

Kultur Ungdom

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

Svenska föreningen för textilkonservering

Svenska Vävrådet 

Two Little Birds

Tibro museum

Ulricehamns kommun

Unga slöjdare Västra Götaland

Ungdomshuset Brygghuset Borås

Ungdomshuset Stinsen Mellerud

Vadsbo museum

Väv i Väst

Älvsborgs läns hemslöjdsförbund 


