
 



STYRELSEN 

Ordförande 

Olle Laurell  08-532 552 74 

Kassör 

Bodil Gustafsson 08-711 50 15 

Sekreterare 

Else Eklöf  08-550 670 28 

Ledamöter 

Lena Gustafsson 08-647 96 94 

Ulla Larsson  08-530 351 64 

Siv Laurell  08-532 552 74 

Lars Stattin  08-531 785 98 

Tanja Wahlgren 073-756 76 55 

STUGVÄRDAR 

Bengt Ryttersten 08-778 18 03 

Kristina Görander 08-530 358 51 

Lars Stattin  08-531 785 98 

REDAKTIONSGRUPPEN 

I redaktionsgruppen sitter frivilliga 

medlemmar och styrelsemedlemmar. 

Man är med så länge man tycker det 

är roligt och givande. 

Ansvarig utgivare 

Tanja Wahlgren   073-756 76 55 

Sven-Bertil Ankarstad 08-531 745 45 

Siv Laurell    08-532 552 74 

Inger Ryttersten   08-778 18 03 

KONTAKT 

Postadress 

Botkyrka-Salem hemslöjdsförening 

c/o O. Laurell 

Blåbärsstigen 44 

144 37 Rönninge 

Hemsida 

www.botkyrka-salem-hemslojd.se 

Facebook 

www.facebook.com/botkyrkasalemhemslojd 

Telefon till Torpet 

08-530 315 45 

Postgiro 

495 18 82 - 2 

Årsavgift 125 kronor 

Bidrag och nya idéer till både 

hemslöjdsbladet och hemsi-

dan mottages tacksamt! Maila 

eller ring. 

redaktionen@botkyrka-

salem-hemslojd.se 

 

Ny medlem i föreningen:   

Lena Wallenius 



God fortsättning på det nya året får jag väl börja med! 

Jag hoppas att ni alla vill vara medlemmar i föreningen även i 

år. Och gärna prata för varan med era grannar, släktingar och 

vänner. Vi har plats för flera! 

Ett nytt år innebär också nya medlemsavgifter. I år gör vi en 

lite förändring vad gäller information och inkassering av 

medlemsavgifterna. Vi skickar inte ut något separat brev utan 

lägger ”kravbrevet” med sitt inbetalningskort som en bilaga till 

detta nummer - årets första - av hemslöjdsbladet.  

Apropå hemslöjdsbladet har vi fått mycket beröm för de två första numren med det 

nya utförandet. Och då är det ju främst Tanja Wahlgren som sätter ihop materialet 

som skall ta åt sig. Men självklart måste hon ha en bra redaktion också och det är ju 

Inger Ryttersten, Sven-Bertil Ankarstad och Siv Laurell.  Här vill jag också puffa för att 

alla som har idéer eller reportage är mer än välkomna att höra av sig till redaktionen. 

Fjolåret avslutades med julmarknad på Hågelby och sedan adventskaffe på Torpet. 

Men julstämningen lös med sin frånvaro i blåsten, regnet eller 10-gradiga värmen 

och den gröna trädgården. Hur som helst blev båda evenemangen lyckade och lite 

mer om dessa finns i tidningen. 

Men även bra kan ju bli bättre. Jag har tagit in en hel del synpunkter från utställarna 

på julmarknaden och dessa har presenterats både för styrelsen och för Hågelby för 

att ta till sig inför nästa år. Även adventskaffet kommer att bli lite mer ”juligt” nästa 

år med några nyinköpta dekorationer. 

Och när jag är inne på idéer och förändringar: Glöm inte årsmötet i april och 

framförallt att motioner eller övriga frågor som medlemmar vill ta upp på årsmötet 

skall vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari i år. 

Fråga inte vad föreningen kan göra för dig utan vad du kan göra för föreningen! 

Vi ses på årsmötet! 

 

           Olle 

Ordförandens sida 



Kallelse och kalendarium 

23 februari 
Styrelsemöte på Blåbärsstigen 

Bedömning av slöjd görs på styrelsemötet 

4 april Årsmöte på Torpet 19.00 

9 april 
Planeringsdag för styrelsen och styrelsemöte 

Bedömning av slöjd görs på styrelsemötet.  

24 april Bemanningsmöte kl. 10.00 på Torpet 

24 april Städdag på Torpet kl. 11.00 

24 april Inlämning av slöjd efter avslutad städning 

25 april Inlämning av slöjd kl 18 - 19 på Torpet 

1 maj Torpet öppnar söndagen 1 maj kl 11 - 17 

KALLELSE 

TILL 

ÅRSMÖTE 
i 

Botkyrka-Salem Hemslöjdsförening, ideell förening 
 

Måndagen 4 april 2016 klockan 19.00 

Plats: Torpet, Nedre Söderby 
 

Efter avslutat möte bjuds det på smörgåstårta 
 

Välkomna! 

Styrelsen 
 

Motioner till årsmötet skall enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda fyra 

veckor före årsmötet, dvs senast 29 februari 2016. Motioner skall sändas 

till föreningens ordförande Olle Laurell, Blåbärsstigen 44, Rönninge. 



Adventskaffe på Torpet 

Vårt årliga adventskaffe blev 

välbesökt även denna 

gången. Vi hade ”bullat” upp 

med extra mycket hembakt 

till försäljning på hyllorna! 

Foto:  

B. Ryttersten 



Hågelby julmarknad 

 

Bildkavalkad från 

Hågelby julmark-

nad 2015.  

Foton av Bengt 

Ryttersten och 

Gunilla Salo. 



 

Vinnaren i årets tävling med tema "Huvudbonader" blev Bengt Ryttersten 

med sin mosshatt!  Tvåa blev Gunilla Erikssons färgglada bollmössa. 

Dragen vinnare av presentkort bland de röstande blev 10-åriga Alva Carls-

son från Hägersten! 

Grattis!!  

Inger Ryttersten poserar med 

vinnarhatten! 

Siv Laurell kom på tredje plats med 

sin spindelhatt. 



Viktoriya Sukhanik 

Polymerlera är samlingsnamnet för 

syntetisk lera. Olika varumärken är Cernit, 

Fimo och Sculpey.  Den säljs i de flesta 

hobbybutikerna. 

I jämförelse med andra slöjdmaterial är 

polymerlera ett ungt material, det kom ut 

på marknaden för ungefär 50 år sedan. 

I många avseenden är polymerlera lik 

keramisk lera, därav namnet. Leran går att 

forma och skulptera men formbarheten är 

inte lika tidsbegränsad som med keramisk 

lera då den inte lufttorkar. Vanligtvis 

räcker det att knåda stel lera en stund för 

att få tillbaka mjukheten. Man härdar 

leran i vanlig köksugn mellan 110 och 150 

grader, beroende på märke, då hårdnar 

leran och blir hållfast. 

Efter härdning kan leran behandlas genom 

polering, karvning, lackning eller målning 

med akrylfärger. Det går också att 

processhärda arbeten genom att lägga rå 

lera på härdad för att bygga vidare utan 

att skada viktiga detaljer. 

De främsta användningsområdena för 

polymerlera är till smycken och figurer. 

Många gör miniatyrer av olika slag, godis 

och bakverk är populärt. Det finns även 

speciella dock-leror som efterliknar 

hudfärger. 

SLÖJDTEMA - Polymerlera  Av: Tanja Wahlgren 

Kristin Halvorsen 

Johanna Reiko Eriksson 

 

Janette Kristin Kristiansen 



Leran kommer i olika färger och kan 

blandas sinsemellan för att uppnå fler 

nyanser och olika effekter. Just färgri-

kedomen öppnar för otroligt många 

variationer och tekniker. Där liknar 

leran mer glas, med tekniker såsom 

millefiori och murrini. 

Eftersom leran är så mångsidig har jag 

valt ut verk av några nordiska slöjdare 

för att visa vad som går att åstad-

komma av detta material. 

Är polymerlera giftigt? 

Vissa rykten menar att polymerleran är giftig eftersom den innehåller synte-

tiska mjukgörare. Tidigare sammansättningar kunde innehålla ftalater, men 

sedan flera år tillbaka uppfyller alla märken de nya reglerna. Dessutom för-

svinner de ämnena vid härdning, så färdiga verk är inte farligare än andra 

plastföremål. 

                 Eva Källström 

    Karolina Söderberg 

                        Anna Fjellborg 

EvaMarie Törnström 

Randi Bjørg Bystrøm 

Tanja 

Wahlgren 



Ett blommönster blir till 

Barbara Nalepa 

Tips 

Tidigare rekommenderades kokning 

för att härda små verk, som knappar. 

Men de nya lerorna härdar i högre 

temperaturer än kokpunkten, så ris-

ken finns att föremålen inte härdar 

ordentligt om man kokar dem. 

Var noggrann med ugnstemperaturen 

och följ anvisningarna på paketet. 

Bränd lera blir kolklumpar! 

Lägg leran i kylskåpet en stund innan 

uppskärning så är det lättare att skära 

raka snitt. 

Fler mönster som går att åstadkomma. 

Ta en korv mörk lera och rulla in den i en utkavlad bit 

ljus lera. Dela i två delar med en längre än den andra. 

Tryck in den trubbigare sidan av ett rak-

blad, eller ett kreditkort, i den längre av 

korvarna, rulla den sedan rund igen.  

Rulla in den andra korvbiten i ett till 

lager lera. Tryck ihop korven med fing-

rarna och dra ut ändarna så att den blir 

smalare. Dela den ljusa korven i 5 lika långa delar. 

Pussla ihop till en blomma med den mörka 

korven i mitten. Fyll mellanrummen med 

ljus lera.  

Tryck och dra ut den nya korven tills blom-

morna har önskad storlek.  

Skiva korven för att få fram många blom-

mor. I det här fallet fäste jag skivorna på 

en kula av ljus lera så det blev pärlor. 



FRÖKNÄCKE 
 

Ett recept på ett jättegott knäckebröd jag gärna delar med mej av, 
prova det ni ångrar er inte. 
 

1 dl majsmjöl 
1 dl skrädmjöl  
½ tsk salt 
1 dl solrosfrön 
1 dl skalade sesamfrön 
1/2 dl hela linfrön  
Blandas ihop 
1/2 dl rapsolja 
2 ½ dl kokande vatten 
 
Rör ihop allt o tryck ut på klädd plåt. 
Strö flingsalt över. 
Grädda i 150 grader ca 20 minuter. 
Ta ut plåten och skär ett rutmönster o grädda i 20 minuter. 
Vill man ha ett jättefint bröd dela degen på 2 plåtar, tryck ut 
tunt. Grädda i 40 minuter. 
 
 
Lycka till! 
 
Siv 

Sista sidan 

Om någon annan medlem har traditionella eller lokala recept som ni vill dela 

med er av, tveka inte att kontakta redaktionen. 



B 
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BOTKYRKA-SALEM 

HEMSLÖJDSFÖRENING 

c/o O. Laurell 
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Besök oss på Torpet i Nedre Söderby 
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