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Helena Åberg, Stigtomta
Helena Åberg 62 år, bosatt i Stigtomta utanför Nyköping. Jag är utbildad slöjdare,
möbelsnickare och har även en masterexamen i kulturvård från Göteborgs universitet
där mitt examensarbete var inriktat på att undersöka traditionella metoder för
sveptekning med handverktyg.
Sedan 1989 har jag arbetat som Länshemslöjdskonsulent inom den hårda slöjden i
Sörmland, t o m 2010 med Hemslöjdsföreningen Sörmland som huvudman och
därefter med Sörmlands museum / Region Sörmland som huvudman. Mellan 2013
och 2020 var jag också enhetschef för hemslöjdsenheten på museet. Den 31 mars
kommer jag att avsluta min tjänst som hemslöjdskonsulent och driva företaget Slöjd i
trä med inriktning på kurshandledning, kunskapsförmedlig samt med egen
slöjdproduktion inom trä. Jag kommer även fortsättningsvis vara timanställd på
museet bland annat för projektet Korgen lyfter och utställningen Älskade korg!
Under mina år som länshemslöjdskonsulent har jag ofta jobbat projektinriktat. Ett
urval av de projekt jag varit involverad i eller varit projektledare för är: Sverige täljer 96, Råma - hårdslöjdskonsulenternas råmaterialprojekt, hemsidan Slöjden i skogen,
näringsprojektet Sörmländska gåvor, ungdomsprojektet Do it yourself –
Hantverksaktivism, näringsprojektet Slöjdkunskaper som säljer, Skedfest,
Dokumentationsprojektet Att synliggöra det osynliga samt Korgen lyfter med
utställningen Älskade korg! som jag fortfarande arbetar med. Jag sitter också med i
SHRs granskningsnämnd för slöjdaryrket Trä.
Några av de slöjdfrågor jag brinner mest för är de som är inriktade på det
immateriella kulturarvet inom slöjden genom kunskapsförmedling och
dokumentation av traditionell slöjdkunskap. Likaså utbildningsfrågor, främst på
eftergymnasial nivå samt att synliggöra dagens slöjdare och den samtida slöjden.

Joanna Stridh, Rättvik
Joanna Stridh, 48 år, från Dalarna, uppväxt i Hedemora, bor sedan 10 år i Rättvik.
Jag har en bred och lång erfarenhet av styrelsearbete, föreningsliv, organisation samt
ledarskap och är nu politiskt aktiv som kommunalråd med ansvar för bland annat
bildningsfrågor. Tidigare har jag haft uppdrag i kultur- och fritidsnämnden på
kommunal nivå samt har uppdrag i kultur- och bildningsnämnden på regionalnivå.
Jag har tidigare drivit egna företag i 15 år där jag färgat garn och designat, haft butik,
café och varit med och drivit en vävstuga. Efter det har jag arbetat med

utvecklingsfrågor tillsammans med föreningar, organisationer och företag som
näringslivs- och landsbygdsutvecklare.
En passion hos mig är och har så länge jag kan minns varit slöjd och hantverk.
Främst inom textil och som stickning, garnfärgning och broderi gärna i ylle men har
provat på det mesta. Som kursledare i studiecirklar har jag gärna delat med mig av
min kunskap.
Jag är även sedan ett par år ordförande i Rättviks Hemslöjdsförening och sitter även
med i styrelsen i det bolag som äger Hemslöjdsbutiken i Rättvik.

