
Vill Du bli medlem i 
Leksands Hemslöjdsvänner? 

Det är enkelt! 

Ta kontakt med föreningens ordförande, Kristina 
Kvarnbäck. Mobil 070 – 315 98 72 
eller e-post kristina.kvarnback@telia.com 
Uppge namn, adress, telefon, personnr och e-post. 
 

Eller, fyll i och lämna in i Leksands Hemslöjdsbutik. 

Namn ……………………………………………………………… 

Adress ……………………………………………………………… 

Adress ……………………………………………………………… 

Telefon ……………………………………………………………… 

e-post ……………………………………………………………… 

Personnr  ……………………………………………………………… 

 

Efter en tid kommer ett inbetalningskort på 250 kronor från 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, som sköter 
medlemsavgifterna åt föreningen. 

 

Välkommen att komma med och 
träffa andra hemslöjdsintresserade 

och att stötta hemslöjden. 

Vännerna skall enligt stadgarna: 
• Bevara, utveckla och ta till vara tekniskt kunnande  

inom hemslöjden i Leksands kommun. 
• Väcka intresse och sprida kunskap, samt främja  

nyskapande insatser på hemslöjdens område.  
 

Föreningen gör detta genom att: 
• Anordna kurser med rabatt för medlemmarna. Vännerna 

samarbetar med Studiefrämjandet Leksand vid kurser. 
• Ansvara för att äldre textilier, trä, smide och andra 

slöjdalster inventeras och förtecknas. 

• Arbeta för att inspirera till ett ökat användande av 
leksandsdräkten. 

• Anordna årsmöte med föredrag om något aktuellt ämne. 
 

• Ombesörja uthyrning av leksandsdräkten. 
Kontaktperson Elisabeth Näs, tel. 073 – 387 45 57.   

 

Medlemsförmåner: 
Som medlem i Leksands Hemslöjdsvänner kan du delta i en 
mängd olika aktiviteter där du träffar andra slöjd-
intresserade personer.  

Se info på www.hemslojden.org/medlemsforening  
 

Du får medlemspris på:  

• Kurser arrangerade av vännerna. 

• Tidningen Hemslöjd 

• Böcker från Hemslöjdens förlag 

• Sätergläntans kurser 
• Skansens kurser 

• Resor med Hemslöjdsresor 
 

Föreningen äger en bakhäll med tillbehör. Medlem-  

mar kan hyra utrustningen. Kontakta kassören. 

callto:+46703159872
http://www.hemslojden.org/medlemsforening


Styrelsen 2020 
 

Ordförande: Kristina Kvarnbäck 070 – 315 98 72 

 kristina.kvarnback@telia.com 

 

Sekreterare: Elisabet Eronn 070 – 55 92 555 

 elisabet.eronn@telia.com 

 

Kassör: Britt-Marie Andersson 0247 – 151 95    
bm@asonpson.net 

 

Ledamöter: Kajsa-Lena Isaksson 070 – 395 63 06 

 kajsa.lena@telia.com 

 

 Elisabeth Näs 0247 – 124 22,  

073 – 387 45 57  
lilltilda131@hotmail.com 

  

Suppleanter: Malin Nääs Husby 070 – 880 73 16 

 malin_n76@hotmail.com 

 

 Lena Lilja Hållnissa 076 – 834 30 54 

 lena65lilja@telia.com 

 

  
 

Årsmöte hålls i februari 2021. 
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Svartsticksruta Anna Hådell 
 

Svartsticksruta Anna Hådell 
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