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SLÖJDENS HUS 10 ÅR           

Av Inga-Lisa Öhrvall, Harads 

I januari 2014 är det 10 år sedan 

Slöjdens Hus invigdes. Huset har varit 

välbesökt och betydelsefullt för alla 

som under åren har deltagit i väv- och 

slöjdkurser. Där har många fina 

hantverksprodukter tillverkats och inte 

minst har det betytt mycket som 

träffpunkt för dem som deltagit i 

studiecirklarna. 

Slöjdens Hus ägs gemensamt av Harads PRO och Edefors Hembygdsförening. 

Gösta Lindmark, dåvarande PRO´s ordförande, berättar historien om hur 

Slöjdens Hus kom till. Föreningarna behövde en ny lokal för sin väv- och 

slöjdverksamhet då den gamla skulle rivas. Huset var tidigare kontorslokal för 

Sameprodukter och senare Gym 97 men hade stått tomt sen några år tillbaka. 

Bodens kommun ägde huset som var i dåligt skick, då vatten- och 

värmeledningar frusit sönder och det planerades rivning och bortforsling.  

Kontakt togs med kommunen om att man var intresserad av att överta huset men 

det första beskedet var att det redan var sålt. Dock visade det sig att inga 

köpehandlingar var skrivna. Det fanns inga nycklar och låssmeden tillkallades 

för att man skulle kunna inspektera huset.  

Efter styrelsebeslut inköptes huset av PRO och Hembygdsföreningen för en 

krona, och i kontraktet inskrevs att kommunen därefter inte skulle ha några 

kostnader för huset. Avstyckning av tomten bekostades av kommunen.  

Nu började arbetet med att restaurera huset och anskaffa medel till detta. 

Renoveringen leddes av Rolf Björk och medlemmarna i de båda föreningarna 

bidrog med många dagsverken. Byggtorkar sattes in och huset tömdes. Endast 

sammanträdesbord och stolar lämnades kvar. Gösta kontaktade sin tidigare 

arbetsgivare, SCA, och fick tre travar med 

timmer och Gunnar Karlsson fick detsamma 

av Sveaskog. Timret avverkade de själva och 

sålde. Transporten utfördes och sponsrades av 

Norbergs transport.  

Norbergs El lagade de trasiga ledningarna till 

ett billigt pris. För att minska kostnaderna för 

uppvärmningen beslöts att installera 

bergvärme. Ansökan om subvention för detta 

beviljades. Två djupa hål borrades och den 
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totala kostnaden blev drygt 200 000 kronor. Sveaskog bidrog med ytterligare tre 

travar timmer och föreningarnas medlemmar satte ut tallplantor och fick 45 000 

kronor för jobbet, men det saknades ändå pengar. Det var älgjaktstid och efter 

förfrågan fick man en älg vardera av SCA och Sveaskog att skjuta och sälja, och 

därmed var det hela finansierat. 

För de största arbetsinsatserna svarade Rolf Björk, Gunnar Karlsson,  Birger 

Engström, Karl-Gunnar Larsson, Kurt Lundgren och inte minst Gösta Lindmark. 

Gösta vill dock framhålla att utan de många dagsverken som alla frivilliga 

utförde hade projektet inte gått att genomföra. Det var god sammanhållning. 

Man arbetade tillsammans och hade trevligt under arbetets gång.  

I januari 2004 stod Slöjdens Hus klart för invigning. (se Glimtar 2004)   

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Deltagare i snickeri- och vävcirkel firar 10 år med Slöjdens Hus i febr 2014 i samband med 

Vinterfestivalen då  det också hölls  ”Öppet hus” för intresserade besökare.  


