
 

Styrelsen 2018 

  
Vi tar gärna emot frågor och förslag på idéer från dig. 

Kontakta gärna någon av oss nedan eller skicka e-post 
till: gastriklandshemslojdsfor@gmail.com  

 
 Namn Ort Tel. nr. 

Ordinarie    

ordförande Christina Öster- 

Rangrost 

Gävle 070-598 46 09 

vice ordförande Mari Rasjö Hofors 070-786 50 64 

kassör Yvonne Anderson  Gävle 070-272 46 76 

sekreterare Lena Nordkvist Storvik 070-760 22 28 

medlemsansvarig Per Nordkvist Storvik 070-966 06 05 

 Inger Henriksson Valbo 070-673 05 75 

 Muriel Bjureberg Gävle 070-253 69 98 

    

Ersättare    

 Britta Andersson Gävle  

 Ulla Forsberg Gävle  

 Berit Kvarnlind Sandviken 

 Anders Sundberg Storvik  

 

 
 

 
För mer information om hemslöjdens verksamhet i Gästrikland 
och i hela landet, besök: hemslojden.org 
 

Gästriklands Hemslöjdsförening är ansluten till: 
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Upptäck skönheten, nyttan och glädjen i slöjden! 
 
Gillar du att arbeta med händerna och samtidigt ta  

tillvara det äldre hantverkskunnandet i nya produkter?  
Då finns Gästriklands Hemslöjdsförening för dig. 

 
• Du tycker om att lära dig nya tekniker. Du kanske 

hanterar naturmaterial och redskap från förr och nu och 

vill lära dig dess användning och skötsel. 
 
• Du vill kanske lära ut eller vill ta tillvara på kunskap och 

tekniker från andra kulturer. 
 

• Du har kanske upptäckt att slöjd är roligt och rogivande 
för själen. Slöjda är också ett sätt att återbruka och ta 
till vara för att skapa nya trender och spara på vår miljö. 

 
• Du vill gärna prova på något nytt.  

 

I föreningen anordnar vi egna kurser, slöjdkaféer, före-
läsningar, studieresor, öppna hus med slöjddemonstra-

tioner och möjligheter att få prova på olika tekniker. 
 

  

 

Gästriklands hemslöjdsförening är en förening med gamla 
anor som fått en nystart år 1995. 

Välkommen som medlem i hemslöjdsföreningen! 

 
Som medlem har du möjlighet att delta i och inspireras 

av en mängd slöjdarrangemang.  
 

Som medlem får du medlemspris på: 
• Tidningen Hemslöjd. 
• Böcker från Hemslöjdens förlag. 

• Kurser på Sätergläntan institutet för slöjd och 
hantverk. 

• Skansens kurser. 

• Hemslöjdsresor. 

 
Du får också Hemslöjdens nyhetsbrev om du anmäler 
dig på hemsidan hemslojden.org/nyhetsbrev 
I nyhetsbrevet berättas det om vad som händer i 

slöjdvärlden och i Hemslöjdsorganisationen. 

 
Vårt lokala utbud i Gästrikland erbjuder dig också: 

• Regelbunden information via vårt medlemsblad. 

• Längre och kortare medlemsresor under året. 
Medlemsresa till södra Dalarna 1/6–2/6 2018. 

• Besök på våra slöjdkaféer på olika orter, se hemsidan. 
• Se även vår hemsida för aktuell information. 

hemslojden.org/gastrikland 

 

Bli medlem genom att fylla i formuläret på vår hemsida: 
hemslojden.org/bli-medlem/ eller kontakta någon i 

styrelsen. Medlemsavgifterna för detta år är följande: 
 

Enskild medlem 170: - 
Familjemedlemskap 250: - 

Ungdom 13–24 år 50: - 
Barn under 13 år  ingen avgift 

Foto Lena Nordkvist, Storvik 
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