
 

Verksamhetsberättelse för Sollefteå 

Hemslöjdsförening ideell 2022 

Styrelsens sammansättning: 

ordförande Ingrid Eklund 

vice ordförande Barbro Jansson 

kassör Bodil Tjäder 

sekreterare Ylva Bergstedt Johansson 

ledamot Marie-Louise Lundgren 

ledamot Hanna Hedvall 

ledamot Gun-Britt Olsson 

ersättare Gunborg Qvarnström 

ersättare Sandra Gybo 

Arbetsutskott: ordförande, kassör och sekreterare 

vävstugeansv Marie-Louise Lundgren, Barbro Jansson och Bodil Tjäder 

webbansvarig Sandra Gybo 

GDPR-ansvariga Ingrid Eklund och Bodil Tjäder 



Revisorer:  Karl-Gustav Ström och Mona Könberg ersättare för 

rev Sigrid Lidfors och Hjördis Vestin 

Valberedning:  Martha Carlsson sammankallande, Veronika Falk Nilsson och 1 

vakant 

ÅHFs valbered.: Martha Carlsson 

Antal medlemmar 89 samt 

Årsmöte: 17/2 2022, via zoom och närvaro på Hullsta Gård. Efter förhandlingarna 

föreläste Elsa Hörling om intresse för textilier under Antikens tid. 

Styrelsemöten: 18/1, 10/2, 17/2, 31/3, 28/4, 31/5, 29/8, 22/9 och 17/11. 

Medlemsmöten:  

• 14/5 Färgar vi garn med lökskal och gurkmeja samtidigt bereds det lin som vi 

odlade förra året. Hembygdsföreningens olika verktyg som finns på Ådalsbyn 

användes. 

• Världsstickdagen firade vi på Ådalsbyns dansbana den 11/6 med många olika 

sticktekniker. Limmodesign deltog med många läckra garner som salufördes. 

• 30/7 Firade vi Världsbroderidagen på Ådalsbyn med att sy broscher på vadmal. 

• 3/9 Firades Hemslöjdens dag över hela landet, så ock i Sollefteå på Ådalsbyn 

där vi tovade kulor i olika storlekar, dessa ska broderas till julkulor. 

Förvaltningsberättelse:  

En aktiv kurs- och aktivitetsverksamhet har bidragit till årets positiva resultat 

37.812 kr. Utöver det så är verksamhetsstödet från kommunen på 10 tkr, 

medlemsavgifter 8 tkr samt bidrag från ABF 2,6 tkr en bidragande faktor. En 

restriktiv hållning till att hålla kostnaderna på en låg nivå och mycket ideellt arbete 

har bidragit till årets positiva resultat.   

Föreningens bankmedel uppgick vid årets slut till 184.500 kr. 

Lokalen; Vi har sökt annan lokal med fönster, toalett och kök som vi klarar av att 

betala hyra för. Inget napp än så länge, men vi söker vidare. 

Nytt nyckelsystem i hela huset. Gamla nycklar skall återlämnas och nya nycklar kan 

kvitteras ut. 

VERKSAMHET: 

Vävstugans verksamhet;  



Vävstugan har varit bemannad måndagar och onsdagar från januari till april och 

september till november. Antal vävare har varit lite lägre än tidigare men trots det 

har det vävts många alster.  

Förutom den sedvanliga yllepläden och flera trasmattevävar har det funnits en rad 

olika tekniker uppsatta i vävstolarna. 

Skira linnegardiner, kökshanddukar i våffelteknik, ylledraperier i rosengång,  dynor 

och kuddar i rundväv, disktrasor i styvmorsviolens färger, dukar i västerbottendräll 

är exempel på vad som vävts.  

Under hösten har en studerande på textillärarlinjen vävt skolarbeten i vävstugan. Den 

vävkurs som var planerad att starta under höst fick tyvärr ställas in men vi tar nya 

tag hösten 2023. Ambitionen är att fler ska lära sig grunderna inom vävning så att vi 

kan välkomna fler vävare till föreningen.  

Kurser; 

28/5 Spånadskurs på Norrfrid med kursledare Lillemor Elfgren från Limmodesign 

9-10/4 Stickkurs i samband med förbundets årsmöte. Mästerstickerskan Karin 

Kahnlund visar på Märtastina stickning och tvåändsstickning, medlemmar från 

Sollefteå lokalavdelning hjälpte till under dagarna med att visa teknikerna. 

7/5 Luffarslöjd med kursledare Annika Kanto 

Lapptäckeskurs med grunderna samt hantering av hjälpmedel under 4 söndagar under 

våren. Under 3 söndagar under hösten provades olika förvaringar. 

Kamratcirklar: Vävning, Sollefteåtapeten, skyltning/dräktgrupp, och slöjdkvällar i 

samarbete med ABF. 

Linprojektet, ”1 kvm lin”.  

Ordförande har förmedlat fröer till de som även i år vill odla lin. 

Slöjdkvällar; 18.30 – 21.00, 27/1, 24/2, 24/3, 21/4, 12/5 samt 29/9, 27/10, och 1/12. 

Under dessa kvällar har var och en tagit med sig det den vill slöjda med, tex 

lappteknik, stickning, broderi, luffarslöjd är några av de slöjdarter som förekommit. 

På den sista träffen för året broderade vi julkulor med de tovade kulor vi tillverkat 

under hemslöjdens dag. 15 ivriga deltagare broderade av hjärtans lust. 

Dräktgruppen; 

Har träffats under ett antal dagar under året. Många kontakter har tagit från folk 

med önskan om dräktmateral eller hjälp i något moment vid sin sömnad. Efterfrågan 

på skjortlinne har ökat varför vi nu köpt in en bunt skjortlinne. 

Föreningen har varit representerad i en förstudie om dräktskick i Ångermanland, ett 

projekt som ägs av Ångermanlands Hemslöjdsförbund. Inom förbundet skall en grupp 



om 2 personer från varje lokalavdelning i Ångermanland jobba vidare med dräktfrågor 

utifrån sammanfattningen av förstudien. 

Marie Pettersson höll en digital föreläsning den 15/2 om Folkdräkter. 

Gun-Britt Olsson har ritat mönster till Ådalslidens livkjol. 

Tapetgruppen; 17.00 – 19.30, 24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 30/5, 26/9, 24/10 och 28/11. 

Gruppen har fortsatt sy. Tapeten är nu 36 meter. Under året har vi pratat om texter 

till bilderna, som ska bli mer innehållsrika. En idé om att göra mer utav tapeten är att 

så småningom ge ut en bok med förslagsvis titeln ”I tapetens spår”, en guidad tur i 

Sollefteå kommun. Fler förslag; göra en kalender och vykort. Apotekshuset – Ah, har 

visat intresse av att sälja material om tapeten. 

Under tiden 9-17/7 har 36 meter tapet visats på Styrnäs församlingshem 

Vid MittLitts galakväll på Hallstaberget visades delar av tapeten. 

26/4 Besöktes släktforskarna, där vi berättade om tapeten och dess tillkomst och 

fortsatta arbete. 

Vid en klassåterträff på Hallsta visades tapeten och många studerade dess bilder 

med många igenkännande kommentarer. Även Multrå församlingsgård där kören hade 

en återträff fick se tapeten. 

Vid Världsbroderidagen sattes tapeten upp i sin helhet på Ådalsbyns dansbana. 

Hola Folkhögskola hade en återbruksfestival den 11/11 med 36 meter broderi. 

Tapeten presenterades i ett reportage i Täcklebo Broderiakademis tidning strax före 

jul. 

Sticka för fred; 

har skett i lokalen den 13/9, fyra par vantar från Sollefteå stickerskor visades i 

foajén till Cirkus Cirkörs föreställning ”Knitting peace” i Sundsvall 

Öppet hus/Hemslöjden visar och berättar 

1/10 mellan kl 11.00 – 14.00. Vi visar hur man nåltovar på de kulor som vi våt tovat 

tidigare i höst. Förutom visning av vävar visas broderade broscher samt lappteknik. 

Förutom fikaförsäljning såldes lotter på skänkta saker samt försäljning av tunnbröd 

som medlemmar bakat. 

Marknadsföring/information: Programmet har lagts in på hemsidan och vissa 

händelser har lagts ut på Facebook och Instagram. Inför olika aktiviteter har 

ordförande mejlat ut en påminnelse till de medlemmar som lämnat sin mejladress. 

Ett skyltfönster på Gågatan har upplåtits till föreningen för att marknadsföra vår 

verksamhet 

Under året har ”utställningar” handlat om Linberedning och kursverksamhet. Året 

avslutas med Jobstryck och smide, som under jultid kompletterades med julmotiv. 



Under några fredagar har föreningen deltagit i Hola Fhs språkintroduktion på 

sjukhuset med grannlåtsbroderi och stickning. 

Under året har samarbete skett med Biblioteket i Långsele, aktivitet med nåltovning 

och virkning. 

Veronika Falk Nilsson och Ylva Bergstedt Johansson har genomgått utbildning inom 

ABF för att vara cirkelledare. 

Via ABF får föreningen bidrag för sina cirklars samt olika kulturevenemang som riktar 

sig mot allmänheten. 

Gåvor; 

För att ta emot gåvor till föreningen har ett ”Gåvobrev” utformats. 

Garn och vävstol från Kristina Strömbergs dödsbo. 

Bjärtrå dräkt 

Dräktmaterial från Gudrun Bergström 

Medelpadsdräkt 

Styrelsen tackar varmt för de frivilliga och ideella insatser som utförts under 

året. 

Ingrid Eklund Barbro Jansson Bodil Tjäder ordförande

 vice ordförande kassör 

Ylva Bergstedt Johansson Marie-Louise Lundgren Gun-Britt Olsson 

sekreterare ledamot ledamot 

Hanna Hedvall 

ledamot 


