
 
 
 

Under år 2019 har två styrelsemöten hållits, den 16/2 och den 25/9. Information och 
kommunikation har även skötts via mail (6/5) inför uppstart av arbetet i Arkivsalen och 
löpande utifrån arbetsplanen. Årsmötet hölls den 24 mars 2019 på PRO-Allgården i 
Köpmanholmen. Val av styrelse blev: 

Eva Skåreus ordförande för en tid av 1 år 
Lage Kjellqvist kassör för en tid av 1 år 
Katarina Arnquist sekreterare för en tid av 1 år 
Karl-Anders Boman ledamot för en tid av 2 år 
Anna Kristensen övrig ledamot för en tid av 2 år  
Kristina Helander till suppleant för en tid av 2 år 
Oscar Jabobsson till revisor för en tid av 1 år 

 
På årsmötet beslöts om följande aktiviteter under 2019: 

• Att slutföra bygget av Arkivsalen enligt skiss och arbetsplan  
• Att inviga Arkivsalen den 10 augusti 2019 
• Att bygga en egen futt 
• Att verka för fortsättning av fabriksträdgården 
• Att fortsätta sköta om Piren 
• Att få upp en ny informationsskylt i fabriksträdgården om dykdalber, sponsorer och 

Arkivsalen  
 
 

 

Verksamhetsberättelse 

för föreningen 

Köpmanholmens fabriksträdgård  

2019 
 
Föreningen bildades den 29 januari 2015. 
Ändamålet med föreningen är: 
 
”att försköna och konstnärligt utveckla 
Köpmanholmens gamla fabriksområde” 
(1§) 
 



Aktiviteter genomförda under 2019 har varit följande: 
• Under vinter/våren förbereddes rörorgeln (modell) och belysningen under glasytan. Leif 

Edlund tog på sig arbetet med rörorgeln och glasytan beställdes från AB Glasbetong. 
• 24/3 föreningen fick ett swischnummer 
• 27/5 plantering av renfanan. 
• 17/6–18/6 byggnation av futt. Löpande målades den med Roslagsmahogny och stod klar 

8/7 
• 24/6–30/6 svetsning, montering och gjutning av rörorgeln. Hammaren på plats 9/8. 
• 25/6–26/6 plantering av taklök. 
• 27/6 muren muras. 
• 28/6–29/6 Gjutning av sargen glasytan. 
• Början av juli, montering av ledlister/belysning glasytan. 
• 2/7 planering av ca 40 nävor. 
• 6/7 klantgolvet målas med Roslagsmahogny. 
• 24/7 montering av glasytan. 
• 30/7 krattade ut jord runt Arkivsalen samt iordningställde grusgångar. 
• 5/8 leverans av locket till muren. 
• 10/8 invigning av Arkivsalen. ca 100 personer kom och bjöds på falukorv, falafel och 

alkofri pilsner. Fabriksvisslan ljöd och därefter höll Lars Ahlström invigningstal varpå 
musikern Mikael Emsing genomförde en ljud/performance där även Bill Olson 
medverkade på/vid rörorgeln. 

• Löpande under säsongen har nävorna i Piren vattnats och skötts om. 
• Föreningens hemsida har (ganska) löpande uppdaterats. 
• Under året beviljades ansökan om Byskötselpeng på 5000:– (6/5) från Öviks kommun. 

22/8 redovisades projektbidraget från Kulturbryggan och godkändes med vändande post. 
Föreningen sökte sponsring av Öviks energi för ström till glasytan, men ansökan avslogs. 

• 20/10 deltog föreningen vid kommunens Kulturfest med affisch (utskrift av kommande 
skylt) 
 

Förlaga till en skylt har gjorts men är ännu inte färdig. Mikael Arvidsson kommer att göra 
den i emalj för leverans under våren.  
 
Belysning av glasytan har inte lösts. Ambitionen har hela tiden varit att få koppla in 
strömmen från en lyktstolpe. Kontakt via elektrikern Kent Holmgren har tagits flertal 
gånger, samt av Anders Thorsén, men dessa har ännu inte resulterat i något definitivt 
besked. Vi avvaktar hur detta ska lösas och eventuellt måste vi skaffa solpaneler och 
fritidsbatteri. Båda möjligheterna är förberedda i marken och till sommaren ska detta vara 
klart. 
 
En infofolder om prydnadsaplarna togs fram under våren och spridning av dessa kom 
ganska omgående igång. Vår ”crowdfunding” av planteringen har varit framgångsrik och 



på styrelsemötet i september beslöts att beställa 10 + 4 träd av sorten Rudolph. 
Planteringen kommer att rymma 14 träd (fram till asfaltytan). 
 
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 23 stycken. Samtliga medlemmar och årets 
sponsorer samt de personer som skänkt prydnadsaplar (del eller helt träd) fick en 
julhälsning med foto på Arkivsalen. 
 
 
 
 
Styrelsen för föreningen Köpmanholmens fabriksträdgård, genom ordförande, 
Köpmanholmen februari 2020 
 
 
 
 

_______________ 
ordförande Eva Skåreus 
 
 
 




