
Köpmanholmens fabriksträdgård drivs av en ideell förening. Vi har några 
styrelsemöten per år och som brukligt är, ett årsmöte. Det trevliga med för-
eningen är arbetsgemenskapen som finns i omvårdnaden och byggnationen 
av fabriksträdgården. Du är välkommen att delta och att påverka utform-
ningen eller enbart stödja vår verksamhet och fabriksträdgårdens fortlevnad 
med ett medlemskap. Alla medlemmar får också en julhälsning varje år, ett 
kort med lite bilder på hur det har sett ut under sommaren.

Det kostar 150:– per år att vara medlem. Vi har 
ett bankgironummer: 720-8796 och ett swish-
nummer: 123 218 12 95. Kom ihåg att skriva 
Ditt namn, Din adress och gärna e-postadress 
också. 
Mer information finns på hemsidan: blog.
skareus.se. Om Du undrar över något så kan Du 
mejla till: fabrikstradgarden@skareus.se.

Välkommen som medlem eller stödmedlem 
i Köpmanholmens fabriksträdgård! 

Nu grönskar det 
i Köpmanholmens fabriksträdgård 



Det är en fröjd att passera träd-
gården per fot, cykel eller bil, att 
stanna upp en stund och ta del 
av alla dess intressanta detaljer 
och växter. Nu finns också ett 
par bänkar och ett bord, så slå 
Dig ner en stund för att njuta av 
prakten. 
 
Styrelsen i Köpmanholmens fa-
briksträdgård vill med detta brev 
informera om vår verksamhet 
och hälsa Dig välkommen som 
medlem i föreningen. Vår för-
hoppning är att anläggningen är 
till glädje för alla som passerar 
genom det gamla fabriksområdet.
 Idén till konstverken och träd-
gården kom ur tanken att på-
minna om den verksamhet som 
tidigare var på platsen. Fabriken 
var nog ingen skönhet i sig men 
betydelsefull för Köpmanholmen 
och dess invånare. Fabriken var 
hjärtat i samhället runt vilket all 
bebyggelse uppstod. Nu finns 
även Herrgårdsparken att besöka 
och även den påminner om gång-
na tider, men den påminnelsen 
handlar om direktören och hans 
familj, vi vill påminna om fa-
briksarbetarna och deras liv. 

Den första ”salen” vi byggde 2015 var 
Havets sal, eller Piren som den också 
kallas. Den hyllar sjöfarten och havet. 
I ytan av nävorna står en dykdalb, den 
träkonstruktion som fortfarande finns 
här och där ute vid strandkanten i fjär-
den. Den andra ”salen”, Arkivsalen, 
började vi bygga 2018. Slutförande 
och invigning var sommaren 2019. 
Den är ett arkiv av olika material som 
både användes och fanns i området 
och i fabriken. Stabbhögen, barken, 

klantgolvet och teglet m.m. Ett arkiv är 
viktigt för att bevara minnet av tidigare 
verksamheter. Ett arkiv brukar bestå av 
dokument, vårt arkiv består av olika ma-
terial. Framöver ska även en belysning 
komma till under glasytan i Arkivsalen. 
Sommaren 2020 har vi planterat en allé 
av prydnadsaplar som har finansierats via 
gåvor från olika privatpersoner och före-
tag. Allén kommer att blomma vackert på 
våren och bjuda in besökare att slå sig ner 
en stund under träden.


