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DETTA ÄR VÄSTARVETS
HEMSLÖJDSKONSULENTER
På Västarvet arbetar hemslöjdskonsulenter med främjande
av hemslöjd i regionen. Arbetet utförs i nära samverkan med
civilsamhälle, privata aktörer, kommuner och kultur- och
utbildningsinstitutioner. Verksamheten har under 2017 prioriterat
barn, unga, jämställdhet, jämlikhet och mångfaldsfrågor,
internationella samarbeten, kunskapsförmedling och vidgat
deltagande. Hemslöjdskonsulenterna verkar aktivt för främjande
av jämlikhet och jämställdhet samt för att motverka diskriminering.
Hemslöjdskonsulenterna har kontor i Borås, Göteborg, Floda,
Skövde och Fengersfors och är även med och driver besöksmålet
och resurscentret Slöjd & Byggnadsvård på Nääs.
Verksamheten drivs på uppdrag av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd.
Hemslöjdsfrämjande verksamhet är också ett av de verksamhetsområden
som ingår i kultursamverkansmodellen och regionens kulturplan.
Utvecklingsinsatser för Hemslöjd i Västra Götalands regionala kulturplan
2016-2019:
•	Leda ett nationellt förnyelse- och utvecklingsarbete i samverkan
med Nämnden för hemslöjdsfrågor.
•	Utveckla nya former och metoder för att stödja utvecklingen av
slöjdnäringen regionalt.

Strategiska mål för 2017:
•	Västarvet är en efterfrågad kunskapsorganisation av staten,
kommuner, civilsamhälle, näringsliv, folkbildning och universitet.
•	Västarvet är en resurs som är angelägen för invånarna i
utvecklingen av natur- och kulturarvet.
•	Västarvet är en central och väl nyttjad resurs för hållbar plats- och
samhällsutveckling.
•	Västarvet är en efterfrågad resurs för internationalisering av kulturarvet.
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Slöjdlyftet
Västarvet har fått i uppdrag av kulturnämnden att ansvara för ett slöjdlyft
genom ett extraanslag på 1 miljon kr. Slöjdlyftets syfte var att fånga upp
outnyttjad kapacitet inom kulturarvet, gynna nyskapande och främja barns,
ungas och det fria kulturlivets medskapande. Genom slöjdlyftet gjordes olika
satsningar som syftade till att gynna nyskapande och produktiv samverkan.
Flertalet har haft barn och unga i fokus.
Satsningarna som genomfördes var:
•	Trälyftet - en vandringsutställning.
• Slöjdföretagarlyftet - seminarier för slöjdföretagare.
• Handledarlyftet: Fortbildning för slöjdhandledare.
• Slöjdbarnläger - barnläger på flera platser i regionen.
•	Slöjdläger – för ungdomar och unga Vuxna i Dalsland, Halmens
hus.
• Team Slöjd på Gothia cup.
• Ny slöjdhandledarutbildning.

Västarvet
Västarvet är Sveriges största regionala natur- och kulturarvsförvaltning och
en del av Västra Götalandsregionen. Hemslöjdskonsulenterna är en enhet
inom Västarvets verksamhetsområde Regionala tjänster, som tillhandahåller
tjänster inom åtta områden inom natur- och kulturarv:
Arkeologi
Byggnadsvård
Konservering
Kulturmiljö
Naturmiljö
Slöjd
Utställning & pedagogik
Utveckling & projektstöd
I Västarvet ingår även sex museer och besöksmål:
Forsviks Bruk
Göteborgs Naturhistoriska museum
Lödöse museum
Slöjd & Byggnadsvård
Vitlycke museum
Vänersborgs museum
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Året i siffror:
Antal barn på Barnens dag på Nääs: 11 000
Antal medlemmar i sticknätet: 500
Antal deltagare på slöjdkurser: 375
Antal gillare Facebook: 2432
Antal följare Twitter: 501
Antal följare Instagram: 2911
Antal följare Pinterest: 233

4

BARN
20 procent av Västra Götalands befolkning är barn. Att få
utveckla sina skapande förmågor genom att delta i kulturlivet
är en rättighet som barn har. Förutom att bidra till en estetisk
bildning och att ge uttryck för sin kreativitet kan barns möten
med kultur ge bildningseffekter ur ett samhälleligt perspektiv
med utveckling av förmågan till kritiskt tänkande. Slöjden är en
deltagarkultur som kräver eget engagemang genom skapande.
Intresset för slöjd som en del av kulturskolan växer vilket verkar
positivt för barns möjlighet att utöva och träna slöjd på sin fritid.
Som ett led i detta har hemslöjdskonsulenterna utvecklat nya
metoder för att utbilda slöjdhandledare som både vill arbeta med
slöjdklubbar och i samarbete med kulturskolor och på det sättet
nå barn i olika delar av regionen.
Slöjdklubben på kulturkalas
Under årets Kulturkalas genomförde Västarvets hemslöjdskonsulenter
Sveriges största slöjdarrangemang för barn i Trädgårdsföreningen i Göteborg
under namnet Slöjdklubben. På kalaset besöktes parken av 124 500
personer och många av dessa deltog i Slöjdklubbens verkstäder.
Slöjdklubbens 12 olika aktiviteter var resultatet av samarbetet mellan flera
olika arrangörer. Barnen som besökte slöjdklubben kunde bland annat prova
på att smida, punsa läder, väva in en vävstol och prova på att skapa en fläta
tillsammans med andra barn genom att dansa en sydamerikansk flätdans.
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Barnfestival på Nääs
Varje år sedan 5 år tillbaka arrangeras en barnfestival på Nääs. Årets
festival besöktes av 11 000 personer. Västarvets hemslöjdskonsulenter
bidrog till arrangemanget med två workshops på temat naturslöjd. I den
ena workshopen tillverkades bi-batterier för bin att bygga bon i. I den andra
täljdes det fiskespön och barnen fick också möjlighet att sedan prova att
fiska med dem i sjön. Workshoparna i naturslöjd var även en del av den
nationella Kulturarvsdagen som arrangeras av Riksantikvarieämbetet och
110 barn deltog i aktiviteterna.

Sommarlovsslöjd i Lerum
Sveriges Kommuner har under 2017 fått statliga medel för att erbjuda
kostnadsfria aktiviteter under sommaren. Lerums kommun anordnade
genom detta ett sommarlovsprogram för barn och unga. Västarvets
hemslöjdskonsulenter samarbetade med kommunen för att kunna erbjuda
slöjdaktiviteter på Nääs, främst för familjer med försörjningsstöd. På Nääs fick
deltagarna tälja fiskespön, prova mosaik, luffarslöjd, lappsömnad och tovning.

Slöjdhandledarutbildning
Västarvets slöjdhandledarutbildning riktar sig till personer som vill
arbeta pedagogiskt med barn och slöjd. Utbildningen ger kunskap och
träning i praktiskt slöjdande med barnfokus blandat med föreläsningar
och diskussioner kring genusfrågor, inkluderande arbetssätt, slöjdens
inspirationskällor, lagar, regler och säkerhet. Under 2017 genomfördes
utbildningen på Borås museum där 16 deltagarna träffades vid 8 tillfällen.
Deltagarna kom från olika delar av regionen och var föreningsaktiva,
förskolepedagoger, fritidspedagoger, slöjdlärare, personal i
omsorgsverksamhet och enskilda företagare.
Under året har slöjdhandledarutbildningen reviderats och 2018 kommer en
ny slöjdhandelarutbildning att startas. Den bygger på erfarenheter från
Slöjdklubbens handledarutbildning men riktar sig speciellt mot de som vill
arbeta med slöjd i Kulturskolan.
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Slöjd i kulturskolan
Västarvets hemslöjdskonsulenter samverkar med Nämnden för
Hemslöjdsfrågor för att slöjd ska komma in som ett ämne i de kommunala
kulturskolorna. Under våren 2017 deltog Västarvet i en nationell konferens
för kulturskolor i Östersund samt var i kontakt med olika kulturskolor i Västra
Götaland. I ett samarbete med kulturskolan i Mölndal genomfördes en ”provapå”-aktivitet med 60 barn vilket ledde till att två slöjdgrupper startades
under höstterminen. Utöver det bevakar Västarvets hemslöjdskonsulenter
utvecklingen med slöjdverksamhet i kulturskolan i regionen och kan
konstatera att det idag också finns slöjdverksamhet i Kungälv, Åmål och Tjörn.

Handledarlyft: Fortbildning för utbildade slöjdklubbshandledare
Västarvets Hemslöjdskonsulenter har under åren utbildat drygt 200
slöjdklubbshandledare. Som en del i slöjdlyftet erbjöds slöjdhandledarna 2
fortbildningsdagar som ett kompetenshöjande handledarlyft.
Det första tillfället hade temat ”brodera mera” en dag med yllebroderi på
Nääs där 18 slöjdhandledare deltog. Det andra tillfället hade temat ”barnen
i skogen” och var en kursdag som handlade om friluftsslöjd och skogen
som pedagogiskt rum. Det senare ställdes in då det var för få anmälda men
återkommer under 2018.

Naturslöjd
Västarvets hemslöjdskonsulenter gjorde under året en satsning på
naturslöjd. Detta var en fortsättning på två tidigare projekt: Allt om
björken och Var snäll mot en fjäril. Naturslöjden bestod av workshops
där barn och unga fick slöjda för att öka den biologiska mångfalden. I en
workshop fick barn tillverka bi-batterier, stockar med hål i som bin kan
bygga bo i. Workshopen hölls vid ett flertal tillfällen under sommaren som
sommarlovsaktivitet på Borås museum, på Skördefesten i Borås den 2
september samt under barnfestivalen på Nääs den 10 september. I en annan
workshop på Kulturhuset Kåken, i Göteborg, den 19 mars tillverkade barn
matstationer till fjärilar som kan ha svårt att hitta mat i början av säsongen
då många blommor inte slagit ut.
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Sommarslöjdaktiviteter för barn genom slöjdlyftet
Som en del av slöjdlyftet sökte Västarvets hemslöjdskonsulenter
samarbetspartners för att genomföra sommarlovsaktiviteter för barn runt
om i regionen. 7 samarbeten inleddes och i Angered, Skärhamn, Alingsås,
Dals Ed, Lidköping, Majorna och Skövde fick barn och unga möjlighet att
slöjda. Det skapades bland annat en slöjdutställning i en skolskog i Skövde
och i Fengersfors fick barn med neuropsykiatriska funktionshinder testa på
smide och träslöjd tillsammans med konstnärer och slöjdare från kollektivet
Not Quite.
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Team Slöjd
Konstepidemin
Konstepidemin genomförde under våren en förstudie med stöd från
Nämnden för hemslöjdsfrågor och Västarvets hemslöjdskonsulenter med
syftet att undersöka på vilka sätt man kan kombinera slöjd och fotboll. Två
fotbollslag med spelare födda 2006 deltog i projektet, de slöjdade vimplar,
slog hopprep och tovade lagarmband.
Gothia Cup
Team Slöjd på Gothia cup genomfördes som en förlängning på
Konstepidemins förstudie om fotboll och slöjd. Gothia Cup är världens största
ungdomsturnering i fotboll. Satsningen var en del av slöjdlyftet genom ett
samarbete med Konstepidemin och en lokal slöjdare. Cupens deltagare fick
möjlighet att tova lagarmband, måla på asfalt och lära sig att slå rep i en
slöjdverkstad på Kviberg, Göteborg. Ett par hundra deltagare från 19 länder
besökte verkstaden.
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UNGA
Barn och unga är prioriterade målgrupper i Västra Götalands
regionala kulturstrategi och även i den treåriga kulturplanen. Där
står att läsa att ”Offentligt finansierad kulturverksamhet har
ansvar för att främja barn och ungas rättigheter”. Ett slöjdläger
genomfördes för femte året i rad med unga initiativtagare och
Hemslöjdskonsulenterna tog emot praktikanter och anställde en
studentmedarbetare.
Slöjdläger för ungdomar och unga vuxna
I september arrangerades ett slöjdläger för ungdomar i åldern 18-30 på
Halmens hus i Bengtsfors. De 20 deltagarna var uppdelade i tre verkstäder;
halmhatt, karvsnitt och mexikanska masker. Lägret pågick under fyra dagar
och deltagarna fick möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom slöjd samt att
knyta nya kontakter. Lägret anordnades som en del av slöjdlyftet i samarbete
med Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund, Halmens hus, Kultur
Ungdom och Studieförbundet Bilda.
Länk till Slöjdläger: www.slojdlager.se

Praktikanter och Studentmedarbetare
Västarvets hemslöjdskonsulenter tog emot fem praktikanter från
kandidatutbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs
Universitet under 2017. Studenterna har under fem veckor medverkat och
fått träning i varierande arbetsuppgifter bland annat utställningsarbete med
planering, administrering och mottagning av utställningsföremål och andra
arbetsuppgifter i den löpande verksamheten.
Som exempel kan nämnas att en praktikant gjorde en stor insats under
en publik textildag på Lödöse museum då vävning i en upprättstående
vävstol demonstrerades. Under vårterminen genomförde en Masterstudent
på HDK Steneby ett projekt som studentmedarbetare i vilket hon tog
fram textil konst speciellt anpassad för personer med neuropsykiatriska
funktionsvariationer.

11

JÄMSTÄLLDHET,
JÄMLIKHET OCH
MÅNGFALD
Inom slöjdens område är kvinnor en dominerande grupp både
när det gäller produktion och konsumtion av kulturen. Detta
står i kontrast till många andra kulturområden där män i
större del är producenter medan kvinnor generellt är större
kulturkonsumenter. Dock finns det andra ojämlika förhållanden
där särskild uppmärksamhet bör riktas för att öka allas lika
möjligheter att skapa och ta del av slöjd. I projektet Slöjd
Cultures läggs ett särskilt fokus på hemslöjdskonsulenternas
arbetsmetoder för vidgat deltagande, växande nätverk och
nya möten.
Ta i hand
Projektet Ta i hand har verkat i områden som ofta hamnar i skymundan
bredvid innerstadens dominans. Projektet är regionalt och finns i
förorten och på landsbygden. Verksamhet har genomförts i Stenstorp,
Floby, Biskopsgården i Göteborg, Restad Gård utanför Vänersborg och
Kronogården i Trollhättan. I, omkring och mellan dessa områden byggs nya
nätverk och redan existerande nätverk får hjälp att växa. Ta i hand skapar
positiva, kreativa möten och motverkar samtidigt segregation och en alltför
likriktad kultursfär. Inom projektet anordnades öppna slöjdträffar där det
slöjdas och fikas tillsammans, delas erfarenheter och nya kunskaper och
likheter upptäcks.
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Västarvets hemslöjdskonsulenter var med och startade Ta i hand
tillsammans med initiativtagarna samt Föreningen Göteborgsslöjd
och Svensk Form Väst under 2013. Hemslöjdskonsulenternas roll har
varit att stödja och delta i arbetet med projektet som numera ägs av
Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götaland.
Projektet avslutades under året och en förening bildades. Föreningens
verksamhet handlar fortsatt om slöjd, människor och mångfald. En
hemslöjdskonsulent är adjungerad i styrelsen.

Slöjdkoordinatorer
Som en del av ett samarbetsavtal om gemensamma aktiviteter mellan
Västra Götalandsregionens Kulturnämnd och Nämnden för hemslöjdsfrågor
anslogs i juni 2016 medel för en visstidsanställd koordinator för att bättre
tillvarata och utveckla de initiativ till nya nätverk och metoder som påbörjats
i och med projekt Ta i Hand och andra interkulturella projekt som genomförts
med hemslöjd som tema.
2 personer delade på tjänsten och de arbetade över hela Västra Götaland
med att samla in erfarenheter från olika verksamheter som arbetat med att
sprida slöjdverksamhet till personer som vanligtvis inte ägnar sig åt slöjd.
Västarvet var en del av styrgruppen som stöttade slöjdkoordinatorerna i
sitt arbete.
Länk till rapporten: https://expo.vastarvet.se/wp-content/
uploads/2018/02/Slojdkoordinatorerna_pa_KulturUngdom.pdf

Slöjda Gemenskap
Ta i hand-projektet samarbetade
med slöjdkoordinatorerna på
KulturUngdom med att ta fram en
guidebok som bygger på kunskap
och erfarenheter från projektet Ta i
hand och ett trettiotal verksamheter
runt om i Västra Götaland. Den
färdigställdes under hösten.
Guideboken Slöjda gemenskap visar
hur människor med olika bakgrund
kan dela kunskap med varandra.
Guiden är i första hand till för personer
som är aktiva inom kulturvärlden och som vill att den ska inkludera fler, men
också för andra som vill att människor med olika bakgrunder och erfarenheter
ska träffas.
Metodguiden: Slöjda Gemenskap – en guide i mod och tålamod finns både i
tryckt version och som pdf: http://www.kulturungdom.se/images/pdf/2017/
Slojda_Gemenskap_webb.pdf
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Slöjd Cultures
Som en del av den regionala kulturplanens insats - att leda ett
nationellt förnyelse- och utvecklingsarbete i samverkan med
Nämnden för hemslöjdsfrågor, pågår sedan 2016 ett samarbete med
hemslöjdskonsulenterna i Region Skåne och Stockholms län samt Nämnden
för hemslöjdsfrågor för att gemensamt och långsiktigt arbeta för att öka
tillgängligheten, mångfalden och vidgat deltagande i hemslöjden. Två
konferenser med workshops för alla medarbetare i respektive organisation
genomfördes 2017, i Stockholm och Kungälv. Konferenserna har fokuserat på
mångfald, arbetsmetoder, värdegrundsarbete och profilering. Syftet är att
vidareutveckla verksamheternas arbete och vidga deltagandet och kommer
att fortsätta under 2018 då medarbetarna kommer att arbeta med konkreta
uppgifter för vidgat deltagande i slöjd aktiviteter.

West Pride HBTQ-festival i Göteborg
Västarvets hemslöjdskonsulenter har sedan 2011 arrangerat och agerat
stödjande till olika aktiviteter under West Pride Göteborg. I år samarbetade
konsulenterna med Göteborgs Kulturkalas och Campari Camping med
aktiviteten The Drag-up. En aktivitet under en dag som tillägnades glamour
och barns lagliga rätt att ha kul och leva drömliv. I ett tält fullt med tyger,
paljetter, sprayfärger, tyll fick barnen tillsammans med hjälp av Drag queens
förbättra sina egna kläder eller skapa nytt. Eventet var uppskattat och runt
150 barn besökte tältet under dagen.

Tikitut
Tikitut är en förening för lokal utveckling vars värdegrund bygger på att vara
en glokal mötesplats som agerar på ett inkluderande, personligt och hållbart
sätt. Tikitut vill ge besökarna unika komplement till konventionella turistoch besöksattraktioner. Verksamheten erbjuder en rad olika aktiviteter för
privatpersoner, företag och organisationer. Västarvet samarbetar med Tikitut
och syftet är att ge en introduktion till Västarvets verksamhet.
Under året genomfördes två träffar med Västarvets Hemslöjdskonsulenter
där nyanlända fick besöka Nääs och lära känna Nääs historia och slöjda. En
grupp med 12 unga vuxna, mestadels från Syrien, slöjdade med sly genom
att tälja och fläta.
Länk till Tikitut: http://tikitut.se
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INTERNATIONELLA
SAMARBETEN
Att genom ett vidgat och fördjupat kulturutbyte med andra
regioner öka internationaliseringen är ett strategiskt område
fastställt av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd.
Slöjdutövandets likheter oavsett nationella gränser tillsammans
med dess möjlighet att verka utan talade ord lämpar sig väl för
internationella samarbeten.
North East England
Västra Götalandsregionen har sedan 2011 ett etablerat samarbete med
North East Local Enterprice Partnership i Storbritannien. Regionen North
East har gjort stora satsningar på kultur och det fria kulturlivet. Tidigare har
utbyten och samarbeten skett med organisationer från Västra Götaland och
Göteborgs Universitet främst inom dans, teater, film, litteratur, kulturarv och
organisationsutveckling.
En hemslöjdskonsulent från Västarvet deltog under hösten på två
arrangemang, en konferens och ett matchmakingevent.
Konferensen Rural cultural development i Settle syftade till att hitta vägar
för att skapa arbetstillfällen på landsbygden och att skapa lokala och globala
nätverk.
Under ett Matchmakingevent arrangerat av Region North East och Arts
Council i Newcastle deltog en av Västarvets hemslöjdskonsulenter
tillsammans med en delegation från Västra Götalandsregionen.
Matchmakingeventets syfte var att hitta nya vägar att samarbeta kring
kultur mellan regionerna.
De kontakter som Västarvets Hemslöjdskonsulenter knöt under dessa besök
kommer bland annat kunna användas i utvecklingen kring REKO på Nääs,
utvecklingen av Residensverksamhet och i Göteborg Design Week 2018.
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Göteborg design week
En av Västarvets hemslöjdskonsulenter besökte den regionala design
festivalen Northern Designfestival under resan till Newcastle. Besöket var
ett första steg i att utveckla samarbete inför Göteborg design week 2018.

Europeisk kulturprojektledarutbildning
Europena Diploma in Cultural Project Management är en utbildning som
främjar kulturell mångfald och interregionala utbyten. En hemslöjdskonsulent
deltar i utbildningen som pågår under sessioner mellan 2016-2018. Syftet
med utbildningen är att ge kulturen en starkare plats i Europa. Dess
huvudsakliga mål är att tillvarata deltagarnas kapacitet och ge dem de
verktyg som behövs för kunna utveckla internationella samarbeten och
projekt inom kultur. Utbildningen arrangeras på olika platser varje gång och i
maj var Västarvet och Kultur i Väst värdar för en tiodagars utbildningssession.
Deltagarna var förlagda till Vitlycke – center for performing arts och i
Göteborg. 10 kulturarbetare från Europa och Afrika deltog. Andra kurstillfället
var förlagt till Ramallah, Palestina och den avlutande delen är planerad till maj
2018 i Delfi, Grekland.

Next Level Craft Paris
Genom stöd från Västra Götalandsregionens Kulturnämnd har Västarvets
Hemslöjdskonsulenter kunnat främja västsvenska konsthantverkares
och slöjdares medverkan i slöjdutställningen Next Level Craft som visats
på Svenska institutet i Paris. Svenska institutet i Paris och Nämnden för
hemslöjdsfrågor medfinansierade utställningen. För urvalet av västsvenska
konsthantverkare och slöjdare stod utställningens curator i samarbete med
en referensgrupp bestående av Västarvet, Konsthantverkscentrum och
Svensk Form Väst.
Next level craft öppnades i oktober 2017.
Utställningen Next Level Craft är en tvärdisciplinär, normbrytande och
upplevelsebaserad utställning med inslag av musik, ljussättning, film och
animation. Västarvets Hemslöjdskonsulenter arbetar nu i samarbete med
Textilmuseet i Borås som kommer att visa en ny och vidareutvecklad
uppsättning av utställningen i Västra Götaland, 5 april till 21 oktober 2018.
Länk: http://www.nextlevelcraft.se/
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SAMARBETE MED
CIVILSAMHÄLLET
Nätverken och organisationerna i det civila samhället är många:
makerrörelsen har under de senaste åren etablerat sig på flera
platser i regionen; de tre ideella länshemslöjdsföreningarna i
regionen har nästan 3000 medlemmar; nätbaserade nätverk
samlar intressegrupper och olika sammanslutningar träffas
för att sticka, tälja, brodera eller utöva craftivism tillsammans.
Infrastrukturen för samarbete mellan civilsamhället och
hemslöjdskonsulenterna är god. Samtidigt finns det en önskan
att fler grupperingar ska ha kännedom om Västarvets möjlighet
att ge stöd och processutveckling. Genom slöjden kan vi bidra till
att skapa bättre förutsättningar för individens deltagande och
eget skapande.
Täljkaféer på Fritidsagenturen
Under vårterminen drev Västarvets hemslöjdskonsulenter ett täljkafé med 9
träffar på Fritidsagenturen i Göteborg. Varje träff hade mellan 15-25 deltagare
och var mycket uppskattade. På plats fick kafébesökarna låna verktyg och
material och det fanns färskt trä att tälja i. Verksamheten planeras fortsätta
2018 i annan regi men med fortsatt stöd från hemslöjdskonsulenterna.

Verkstaden på Borås Museum
På Borås museum finns en verkstad där Västarvets hemslöjdskonsulenter
främjat slöjdverksamhet under året. Ett täljkafé har genomförts med
regelbundna veckoträffar och ett verktygsskåp har byggts där deltagarna har
plats för träverktyg. Skåpet invigdes i samband med ett av täljkaféerna.
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Sticknätverk i Väst
Sticknätverket i Väst bildades av hemslöjdskonsulenterna för femton år
sedan med anledning av att intresset för stickning ökade och det fanns
behov av att samla intresserade i det offentliga rummet.
Sticknätverket i Väst har 500 medlemmar och varje år arrangeras en
gemensam stickträff och däremellan stickcaféer runt om i regionen.
Information sprids genom nätverkets nyhetsbrev.
På årets stickträff deltog 60 personer. Nätverket samlades på Ekebergs
Gård i Tidaholm. På gården föds alpackor upp vars ull lämnas in för att
spinnas till garn.

Samverkan med Väv i Väst
Västarvets hemslöjdskonsulenter och Kultur i Halland - Slöjd samverkar
med föreningen Väv i Väst som är en regionförening inom Riksföreningen för
handvävning. Två gånger per år träffas denna gruppering för att planera och
följa upp gemensamma aktiviteter.
Vartannat år arrangeras ett gemensamt Vävsymposium.
Under 2017 har gruppen planerat och börjat sprida information om 2018
års Vävsymposium med namnet Handvävt blir fashion som arrangeras på
Campus i Varberg den 17 mars 2018.
Väv i Väst medverkade med vävaktiviteter i Slöjdklubben på Barnens
Kulturkalas i Trädgårdsföreningen, Göteborg, i augusti 2017.

Samverkan med hemslöjdsföreningar
Hemslöjdskonsulenterna adjungeras till de tre länshemslöjdsföreningarnas
styrelser där de bland annat rapporterar om pågående verksamhet.
Två gånger per år träffar Västarvet alla tre länshemslöjdsföreningar i
regionmöten för att utbyta erfarenheter och informera om vad som händer
i respektive organisation. I samarbete ges också tidningen Till Handa ut fyra
gånger per år.
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Dräktråd
Regiondräktrådet består bland annat av representanter från folkdansringen,
museer och regionens hemslöjdsföreningar.
I maj var dräktrådsmötet på Slöjdens Hus i Skövde. Då presenterades ett
aktuellt arbete om dräkter i Skaraborg. Bildmaterial har samlats in och
mönster har fotograferats, originalhandlingar skannats. Materialet kommer
att användas av hemslöjdskonsulenterna för att informera om dräkterna.
I oktober hölls möte i Brålanda, Gestads bygdegård, Skerrud. Då
presenterades arbetet med framtagningen av Frändeforsdräkten.
I maj arrangerades en Folkdräkts marknad i Folkdansringens lokaler
i Gräfsnäsgården, Göteborg där Västarvets hemslöjdskonsulenter
medverkade.

Borås Museum
Västarvets hemslöjdskonsulenter samarbetar med Borås Museum och har i
år arrangerat tre större evenemang tillsammans.
Glad Påsk i Parken, ett samarbete mellan De sju häradernas kulturhistoriska
förening, Borås Museum, Västarvet och Borås Hembygdsgille.
Hantverksdag och spelmansstämma arrangeras av Borås Museum, De sju
häradernas hemslöjdsförening och Borås Spelmanslag.
Jul på Borås Museum, fem olika aktiviteter som avslutades med Gammaldags
Julmarknad, ett samarbete mellan Borås Museum, De sju häradernas
hemslöjdsförening, De sju häradernas kulturhistoriska förening, Borås
Hembygdsgille och Västarvet.
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Svenska Vävrådet VÄV2017
Svenska Vävrådet är en ideell förening som samlar olika
aktörer inom vävbranschen; företag, organisationer,
skolor och institutioner. I styrelsen finns en
hemslöjdskonsulent från Västarvet representerad.
Föreningens mål och syfte är att utveckla vävningen,
bevara traditionen, bevaka utbildningar samt att
synliggöra handvävningen.
Vävrådet arrangerar en vävmässa vart tredje år, i år var
den i Växjö.
Mässan besöktes av drygt 8 000 nationella och internationella besökare.
Temat för mässan var trådvandringar och bestod av en kommersiell del för
företag och utbildningar samt en kulturell del med föreläsningar, kortkurser,
textila utställningar och utflykter.
Vävmässan är unik och präglas av den ort där den arrangeras. Orten får
samtidigt möjlighet att öppna upp sina Kulturella arenor för en ny publik.
Länk: http://www.svenskavav.com/

EuDigiTac
Eu-projektet EuDigiTac har utvecklats ur projektet Digiväv som genomfördes
av Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Changemaker AB och
i samarbete med Hemslöjdskonsulenterna i Västarvet, Väv i Väst och
Interactive Institute Göteborg.
EuDigiTac finansieras av Creative Europe och Västra Götalandsregionen.
Projektet startade 2016 och pågår till våren 2018. Projektet genomför
nationella och internationella workshops vars syfte är att ta fram en
digital plattform med verktyg för att sprida kunskap om och marknadsföra
vävning/textilt hantverk via sociala medier.
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Samarbetsparter i projektet är Viljandi Culture Academy Creative Incubator,
Estland och Confartigianato Udine, Italien.
Länk: http://eudigitac.eu/

Internationellt vävcentrum i Sjuhärad
Västarvet deltar i arbetet med att utveckla ett internationellt vävcenter i
Sjuhärad.
Den ideella föreningen Internationellt Vävcenter Sjuhärad bildades 1 mars 2017.
Styrelsen består av representanter från olika delar av vävbranschen i
Sjuhärad. En av Västarvets hemslöjdskonsulenter är adjungerade i styrelsen
och medverkar också i valberedningen.
Under 2016 och 2017 har föreningen fått bidrag från Sjuhärads
kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för att utveckla processen
med att skapa ett vävcenter. Projektet drivs med stor ideell insats och med
stöd från Rydals museum och Marks kommun samt Textilmuseet och Borås
stad. Samverkan sker med många aktörer och föreningen ingår som en del av
projektet EuDigiTaC.
Länk: http://weavingcenter.se/
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KUNSKAPSFÖRMEDLING
Förmedlingen av slöjdkunskap sker på många sätt och på olika
nivåer. Via kurser, framförallt på Nääs, finns möjlighet till fördjupning
i slöjdtekniker medan den digitala kommunikationen syftar till
informationsdelning om aktiviteter där kunskap finns tillgänglig.
Via Arenaveckor i två kommuner knyts nya kontakter som leder till
aktiviteter men som också ökar kännedomen om den kompetens
som hemslöjdskonsulenterna besitter eller kan hänvisa till.
Kursverksamhet
Kurserna har 2017 omfattat en- till fyradagars, kurser i olika slöjdarter och
arrangerats i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Den grundläggande ambitionen är ett ekologiskt hållbart perspektiv på
slöjd. Kurserna riktar sig både till barn och vuxna och intresset är stort
bland deltagarna i att öka sina kunskaper i olika slöjdtekniker. De anställda
kursledarna har dokumenterad erfarenhet inom sina specialområden med
pedagogisk förmåga att tradera kunskap.
Merparten av kurserna är förlagda på Slöjdseminariet på Nääs. Den
historiska miljön på Nääs och Slöjdseminariet ger enligt kursutvärderingarna
ett mervärde till deltagarna.
På Nääs finns också Västarvets besöksmål Slöjd & Byggnadsvård. Utbudet
i butiken stödjer kursverksamheten genom att tillhandahålla material,
redskap, verktyg och litteratur och kursdeltagarna ges också möjlighet att
besöka slöjdbiblioteket och utställningar.
De kurser som genomfördes en eller flera gånger under året var:
• Skärsvarvning grundkurs
• Smide grundkurs
• Smide fortsättningskurs
• Skärpa verktyg
• Gör en Grönlandspaddel
• Yllebroderi med grannlåt
• Spinna på rock och slända
• Textila Smycken
• Marimba - Tälj och spela
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• Tovade fårfällar
• Tälj för trädgården
•	Barn och vuxenkurs Tälj i färskt trä
• Präglade tampade näverburkar
• Täljning för nybörjare
• Himmeli takkronor
• Sked och slev
• Träbildhuggeri
• Fläta korg och fågelbord
• Smide grundkurs
• Skärsvarvning fortsättningskurs
• 50-60-talsbroderi
• Luffarslöjd
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Träslöjdshandledarfortbildning
Västarvet hemslöjdskonsulenter arrangerade en handledarutbildning för
träslöjdare under ledning av slöjdarna Knut Östgård och Curt Bengtsson som
båda verkat i Västra Götaland under många år och är traditionsbärare inom
sina tekniker. Utbildningen riktade sig till träslöjdare med mycket erfarenhet
som hade ett intresse av att få fördjupad kunskap antingen som handledare
inom träslöjd eller i tekniken att tillverka Hedaredskorgar. Fortbildningen
pågick under tre helger.

Dräktdokumentation
För att säkerställa tillgängligheten till kunskap om folk- och bygdedräkter
i Skaraborg har ett projekt genomförts för att inventera och dokumentera
dräkterna, idag 26 till antalet. En projektledare har sammanställt tidigare
insamlat material så som vävnotor, sömnadsmönster och beskrivningar
samt kompletterat med material som förvaras hos privatpersoner.
Dokumentationen förvaras hos hemslöjdskonsulenterna samt att en kopia
lämnas för arkivering i digital form till Västergötlands Museum i Skara.

Arenaveckan i Mellerud
Till Arenaveckan i Mellerud bidrog
Västarvets Hemslöjdskonsulenter
med utställningen Fas Trä, som
visades på biblioteket i Mellerud.
Samtidigt genomfördes också
en uppskattad och välbesökt
täljworkshop med en av utställarna.

Slöjdens hus i Skövde utställningar
Genom ett avtal med Skövde kommun ansvarar hemslöjdskonsulenterna
och Skaraborgs Hemslöjdsförening för program och utställningsverksamhet
i Slöjdens Hus i Skövde. Under året har 9 utställningar visats i galleriet:
• Finska Folkdräkter
•	Vi är konsthantverk – Konsthantverkarna på Hellidens Folkhögskola
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• Fria stygn och Fasta inslag med Linda Polenz
• Stickat och tryckt Margareta Kållberg och Olivia Bonnevier
•	Silver, textil, Lera med Reidun Karlsson, Marika Beutler och Anna Jarefjäll
• Skaraborgsslöjdarnas höstutställning
• Ullockar och Ulltrådar med Lena Köster
• Kreativa Vävar, en minnesutställning
• Julutställning med tema julblommor

Från vänster: 1) Ullstyrkan deltog med egen monter på Syfestivalen i Göteborg, 2) Ullstyrkan vill marknadsföra den svenska ullen och de spinnerier som
finns i Sverige, 3) Foto: Ian Schemper,
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Digital kommunikation
Sociala medier är den främsta vägen för att snabbt sprida aktuell information
om hemslöjdskonsulenternas verksamhet samt annan information om slöjd
regionalt, nationellt och internationellt som bedöms vara intressant för följarna.
Västarvets hemsida kompletterar informationen på sociala medier med
djupare och mer beständig information om hemslöjdskonsulenternas projekt,
utbildningar, utställningar, nätverk och kontaktuppgifter.
Hemsida www.vastarvet.se/slojd
Facebook https://www.facebook.com/slojdivast/
Twitter https://twitter.com/slojdivast
Instagram https://www.instagram.com/vastarvet_slojd/
Pinterest. https://www.pinterest.se/slojdivast/

Ullstrykan
Arbetsgruppen Ullstyrkan,
där en representant från
hemslöjdskonsulenterna i Västarvet
ingår, bildades 2015 av Föreningen
Sveriges hemslöjdskonsulenter.
Gruppen verkar för att sprida
kunskap, öka användningen av den
lokala ullen, skapa samverkan och
lyfta ullnäringen i landet med ett
hantverks- och kunskapsperspektiv.
Under året har en
vandringsutställning med namnet
ULL FÖR LIVET producerats. Vernissagen arrangerades under vävmässan
i Växjö (VÄV2017) Utställningens format är tänkt att passa på museer,
bibliotek, mässor och marknader och kommer turnera runt om i landet.

Trälyftet - en vandringsutställning
Genom slöjdlyftet producerade Västarvets hemslöjdskonsulenter en
vandringsutställning med namnet Fas Trä. Syftet med utställningen var att
synliggöra träslöjdutövare och lyfta träslöjdarna i Västra Götaland samt
erbjuda workshops och föredrag om träslöjd och slöjdtekniker för allmänhet
och utövare. ( olika slöjdare deltog i utställningen.
Fas trä hade urpremiär på Slöjd och Byggnadsvård under sommaren och i
samband med REKO på Nääs genomfördes en workshop och en föreläsning
med deltagare från utställningen. Fas trä har turnerat till 5 olika platser
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under året, med föreläsningar och aktiviteter på alla orter. Utöver Nääs har
utställningen visats i Mellerud, Skara, Kinna och Angered.
Länk till filmen Fas Trä – The movie: https://youtu.be/yUbkpNIgbiI

Kultur och Hälsa
Under 2016 genomfördes förstudien Bioutopier. Utifrån förstudien
arbetade Västarvets hemslöjdskonsulenter under hösten 2017 med att
ta fram en prototyp och en genomförandeplan. Prototypen ligger till
grund för produktion av ett antal mobila, interaktiva utställningsmoduler
av tittskåpskaraktär. Arbetet har dels syftat till att experimentera med
medskapandemetoder, men framför allt att skapa ett visuellt exempel som
kan leda till att slöjdare i regionen kan bidra till nya upplevelser i väntrummen
i Närhälsans vårdcentraler, utifrån en fantasifull blick på natur- och kulturarv.
De slöjdade föremålen är skyddade bakom glas, men samtidigt möjliga att
styra och manipulera via spakar eller vred, bedöms lämplig ur såväl hygienoch hållbarhetsaspekt som när det gäller att väcka intresse hos barn och
få dem att interagera med figurerna. Arbetet med genomförandeplanen
kommer fortsätta under 2018.
Länk till en film om Biotoper: https://expo.vastarvet.se/wp-content/
uploads/2018/02/bioutopierna.mp4
Länk till en annan film om Biotoper: https://expo.vastarvet.se/wp-content/
uploads/2018/02/bioutopier2.mp4
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Svegsvarvning
Den internationellt kända amerikanska träslöjdaren Jarrod Dahl besökte
Västra Götaland under hösten. Jarrod är specialiserad på svegsvarvning,
en svarvteknik med anor från bronsåldern som var vanlig i Västra Götaland
under 1700- och 1800-talet. Jarrod höll två föreläsningar med visning av
tekniken, en i Borås och en i Skara och en två dagar lång kurs i svegsvarvning
som avslutades med en öppen visning för allmänheten i Göteborg. Intresset
för att lära sig mer om tekniken var stort.

Ur björk
2014 startade en grupp slöjdare i samarbete med Hemslöjdskonsulenterna
i Västra Götaland och Värmland ett projekt som ville visa på hur många
föremål som kan fås fram ur en björk. 22 slöjdare deltog i projektet och
resultatet blev en utställning med närmre 400 föremål till ett värde av en
kvarts miljon.
Utställningen har sedan dess turnerat runt på olika platser nationellt
och internationellt. Under 2017 har utställningen visats på Norrbottens
Museum, Oskarshamns konsthall och på Pukebergs glasbruk Nybro samt att
utställningen visades på Island under sommaren. Utställningen kommer nu
avslutas och föremålen återlämnas till slöjdarna.
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NÄRING
I Västra Götalands kulturplan 2016-2019 går att läsa ” Hemslöjd
är ett område som ligger nära näringslivet och lämpar sig väl för
att skapa möten, dialog och utbyten mellan människor med olika
kultur och bakgrund”.
Flera av regionens slöjdföretagare arbetar idag med möten
och dialog, både språklig och materialbaserad. De senaste
årens ökade statliga satsning på mer kultur i skolan har
öppnat upp för ett nytt arbetsfält för slöjdföretagare och
många barn kan nu möta professionella slöjdare i sin skolmiljö.
För att stärka slöjdföretagandet i regionen arrangerade
hemslöjdskonsulenterna fortbildning för slöjdföretagare, två
slöjdmarknader och två försäljningsutställningar för slöjd.
Rekofestival och Slöjdmarknad på Nääs
För fjärde gången arrangerades REKO på Nääs. Området kring Källnääs fylldes
med workshops, föreläsningar och andra aktiviteter. I byggnaden Vänhem
arrangerades slöjd- och matmarknad med 50 utställare.
Under söndagen anordnade projektet Ta i hand sin Skaparfest med 6
workshops och tre fulla bussar med deltagare från Vänersborg/Trollhättan,
Falbygden och Göteborg vilket resulterade i en bredare publik än tidigare år.
REKO på Nääs arrangerades tillsammans med August Abrahamssons
stiftelse och Knivmakare i Väst samt i samarbete med Konsthantverk på
Nääs, Ta i Hand, Studieförbundet Vuxenskolan och flera privata aktörer.

Slöjd och Konsthantverksmarknad på Kronhuset
För femte året i rad arrangerade Kronhusbodarnas företagarförening
tillsammans med Hemslöjdskonsulenterna och Higab en slöjd och konsthant
verksmarknad i Kronhuset där ett 30-tal slöjdare och konsthantverkare
deltog. På gården visades raku-bränning, smide, skedtäljning och det fanns
möjlighet att prova på drejning, mosaik och myllerbroderi.

Julutställning på Slöjdens hus
I ett samarbete mellan Skaraborgs hemslöjdsförening och hemslöjds
konsulenterna arrangerades en julutställning med försäljning på Slöjdens
hus i Skövde. 25 slöjdare från Skaraborg deltog på temat julblommor. Under
utställningstiden fanns slöjdare på plats som visade sin slöjd och mötte besökare.
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Midvinterfest
För 25:e året i rad arrangeras Midvinterfest som är en försäljningsutställning
för slöjd och konsthantverk på Bohusläns museum i Uddevalla.
Midvinterfest är ett koncept som arbetats fram i samarbete mellan
länets hemslöjdskonsulenter och Bohusläns museum. Årets temat var ”I
slöjdverkstaden” och 53 slöjdare från regionen deltog.
Syftet med Midvinterfest är att visa ett brett utbud av hållbar, lokalt
tillverkad slöjd och konsthantverk av hög kvalitet och samtidigt få besökaren
att upptäcka kvalitén och personligheten i det handgjorda. De deltagande
slöjdarna får möjlighet att synas och sälja sina föremål. Det som skiljer
Midvinterfest från många andra utställningar är att kunden får ta med sig
varan direkt vilket gör att utställningen hela tiden förändras.

Fortbildning för slöjdföretagare genom slöjdlyftet.
Under hösten genomfördes ett Slöjdföretaglyft med
kompetenshöjande seminarier för slöjdföretagare
i Göteborg, Skövde och Borås. Programmet
togs fram av Västarvets hemslöjdskonsulenter
och representanter för företagarna.
Seminarierna marknadsfördes främst genom
Hemslöjdskonsulenternas förretagarnyhetsbrev
och i sociala medier.
Seminarierna var uppbyggda kring föreläsningar och workshop, 10 föreläsare
med olika kompetenser anlitades. Intresset för seminarierna varierade och
sammanlagt träffades 26 unika slöjdare. I utvärderingen kom det fram att
en stor behållning av seminarierna var förutom programmet att lära känna
andra företagare och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra.
Teman för seminarierna var:
• Ta betalt - med lätt hjärta
• Att samarbeta med skola och kulturskola
• Kommunikation - hur och med vem?
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PERSONAL
Kompetensutveckling för medarbetare
Västarvets hemslöjdskonsulenter har deltagit i intern utbildning om
barnkonventionen, sociala medier och introduktionsdag för nyanställda.
Hemslöjdskonsulenterna har också deltagit i olycksfallsutbildning,
träslöjdsfortbildning och utbildning kring dräktfrågor. De konferenser som
hemslöjdskonsulenterna har medverkat i var konferensen kultur för barn
på flykt, Kulturkonferens, Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens för
hemslöjdskonsulenter samt Västarvets och Område Regionala Tjänsters
personaldagar.

Styrelser och andra uppdrag
Under året har Västarvets hemslöjdskonsulenter suttit med i följande
styrelser, arbets- och styrgrupper: Ullstyrkan, Svenska Vävrådet, Vävcenter
Sjuhärad, EUDigiTac, Ta i Hand och Sätergläntas vänner.
Hemslöjdskonsulenternas chef är ordförande i Föreningen Sveriges
Hemslöjdskonsulenter, en yrkesförening för alla landstingsfinansierade
hemslöjdskonsulenter samt ingår i Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbunds valberedning.
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VILL DU VETA MER?
Hemslöjdskonsulenterna Västarvet
PARKGATAN 29, 504 39 BORÅS
TORBJÖRN LINDSTRÖM, ENHETSCHEF HEMSLÖJDSKONSULENTERNA
Tfn: 010 441 43 52
Mobil: 070 662 68 06
torbjorn.lindstrom@vgregion.se
LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT HILLEVI SKOGLUND
Tfn: 010 441 43 53
Mobil: 070 662 68 02
hillevi.skoglund@vgregion.se
LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT SARA DEGERFÄLT
Tfn: 010 441 43 51
Mobil: 070 662 68 03
sara.degerfalt@vgregion.se

Hemslöjdskonsulenterna Västarvet
Helensgården
PETTER HELÉNS GATA 3, 541 30 SKÖVDE
LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT MARIA CLAESSON (VIKARIE)
Tfn: 010 441 43 55
Mobil: 070 662 68 07
maria.a.claesson@vgregion.se
(Mia Lindgren tjänstledig t o m 180228)
LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT JOAKIM LILJA
Tfn: 010 441 43 56
Mobil 070 662 68 08
carlolof.engstrom@vgregion.se
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Hemslöjdskonsulenterna Västarvet
Studio Västsvensk Konservering
GAMLESTADSVÄGEN 2-4 B2, 415 02 GÖTEBORG
LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT SUSANNE HARRYSSON
Tfn: 010 441 43 57
Mobil: 070 662 68 04
susanne.harrysson@vgregion.se

Hemslöjdskonsulenterna Västarvet
OTTO SALOMONS VÄG 16, 448 92 FLODA
LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT KATARINA KARLSSON (VIKARIE)
Mobil: 070 662 68 05
katarina.l.karlsson@vgregion.se
(Tobias Havaas tjänstledig t o m 180630)
KURSANSVARIG ANN HAMMARBERG
Tfn: 010 441 43 54
Mobil: 070 662 68 01
ann.hammarberg@vgregion.se

Hemslöjdskonsulenterna Västarvet
FABRIKSVÄGEN 2, 662 95 FENGERSFORS
LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT JONATAN MALM
Tfn: 010 441 43 54
Mobil: 076 119 46 95
jonatan.p.malm@vgregion.se
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TACK TILL VÅRA
SAMARBETSPARTER
Association Marcel Hicter
Bengtsfors kommun
Blå Stället
Bohusläns museum
Borås Hembygdsgille
Borås Museum
Borås Spelmanslag
Bäx krukmakeri
Dals Eds kommun
De sju häradernas hemslöjdsförening
Dräktrådet i Västra Götaland
EUDigiTac
Fin i Väst
Folkuniversitetet Göteborg
Fritidsagenturen
Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter
Företagarföreningen Kronhusbodarna
Göteborgs Kulturkalas
Göteborgs och Bohusläns ideella hemslöjdsförening
Göteborgs universitet, institutionen för Kulturvård
Halmens hus
Higab
Husfliden Norge
Kafé Schuckert, Dals Långed
Konstepidemin
Konsthantverkscentrum
Kultur i Väst
Kultur Ungdom
Kulturföreningen Gamla Grebbestad
Kulturhuset Kåken
Kulturskolan Mölndal
Kursdeltagare på slöjdkurser och aktiviteter
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Kviberg Kulturförening
Lerums kommun
Lidköpings Kommun
Lärare på slöjdkurser
Lödöse museum
Marks Bibliotek
Melleruds Bibliotek
Mötesplats Norrby, Borås
Mötesplats Steneby
Not Quite
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Nätverkstan
Nääs Slott och Slöjdseminarium
Rydals museum
Skaraborgs Hemslöjdsförening
Slöjd i Halland
Sticknätet i Västra Götaland
Stiftelsen Stenebyskolan
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
Svensk Form Väst
Sveriges hemslöjdsföreningars riksförbund
Ta i hand
Textil Museet
TEXTOM
Tibro Kommun
Torpakolonin
West Pride
Vitlycke center for performing arts
Världskulturmuseet
Västergötlands Museum
Älvsborgs läns hemslöjdsförbund
Knivmakare i Väst
Kultur Halland
Ullstyrkan
Vävcenter sjuhärad
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