
SLÖGHET , sbst.³ r. l. f. egenskapen att vara händig l. flink l. 
hantverksskicklig l. konstfärdig l. förfaren l. skicklig l. fyndig l. 
påhittig. SPEGEL GW 54 (1685). Gick då Byggmästaren till 
(skeppet) och .. giorde det wackrare mäd myckin slöghet.

I generationer har människor använt naturens material 
för att lösa vardagens problem.  Vackra, snillrika och håll-
bara prylar för bruk eller fägring. 
Slughet parad med naturmaterial som är hämtad i närom-
rådet ger lokala och resurssnåla produkter. Dessa idéer 
och produkter ger en marginell miljöpåverkan och in-
nehåller inga gifter. Att sprida dessa, för behov eller lust, 
skänker glädje och nödvändighet i omställningen till ett 
hållbart samhälle. Fortfarande är det många saker som 
borde finnas och väntar på att uppfinnas. Så tag chansen 
att visa omvärlden din projektidé.

Slöjd och byggnadsvård utlyser nu en tävling där du kan 
bidra med en idé till en ny produkt.  

De tre vinnande bidraget kommer att ställas ut på Liljev-
alchs konsthall 2012. 

  

Slug* 2012

Tävling



Regler:
Tävlingen är öppen för alla.
Bidragen skickas/lämnas till Slöjd & Byggnadsvård, Nääs.
Sista inlämningsdag är 13/1 2012.
Inlämnade bidrag kommer att behandlas anonymt av juryn.

Juryn kommer att bedöma utifrån fyra kriterier: 

-Användningen av lokala naturmaterial
-Miljöpåverkan, beskriv material och process.
-Kreativitet 
-Hur idén förenklar/förhöjer vardagen.

Vi ser gärna fysiska produkter eller modeller. Om dessa blir för 
stora eller tunga ser vi gärna att du lämnar dem på Pdf eller 
papper i formatet, max 2st A3. Beslut om vinnande bidrag finns 
att läsa på vår hemsida senast februari 2012. Inlämnade bidrag 
som inte kvalificerat sig kan hämtas på Slöjd & Byggnadsvård 
under v.10 2012. 

Det vinnande bidraget kommer att få möjlighet att förverligas, 
inom rimliga gränser och med uppföljningsansvar från 
uphovsman, om bidraget är på skiss eller idé stadiet.

De tre vinnande bidragen kommer att ställas ut på Liljevalchs 
sommaren 2012. Ytterligare  bidrag som juryn utser kommer 
att ställas ut på Nääs under sommaren 2012. 

Jury:
Eva Engstrand, rektor HDK
Mårten Castenfors, chef Liljevalchs konsthall
Niclas Flinck, Länshemslöjdskonsulent Jönköpings län
Agneta Stake, vd NOLA

Välkommen med din projektidé! 
Vill du sprida detta vidare så finner du inbjudan på vår 
hemsida: www.slojdochbyggnadsvard.se

*slug, ur samma ordstam 
  som slög och slöjd…  ‘‘‘


