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Verksamhetsberättelse 
för föreningen 

Köpmanholmens fabriksträdgård, 2020 
 

Föreningen bildades den 29 januari 2015. Ändamålet med föreningen är: 
 

”att försköna och konstnärligt utveckla Köpmanholmens gamla fabriksområde” (1§) 
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Under år 2020 har tre styrelsemöten hållits, den 14/1, 21/6 och den 21/8. Information och 
kommunikation har även skötts via mail. Årsmötet var planerat till 22/3 men sköts upp p.g.a. 
Coronapandemin och hölls i stället den 14/6 ute i fabriksträdgården. Vid årsmötet valdes 
följande styrelse: 

Eva Skåreus ordförande för en tid av 1 år 
Kristina Helander Hesselman kassör för en tid av 1 år 
Katarina Arnquist sekreterare för en tid av 2 år 
(ledamöter Karl-Anders Boman och Anna Kristensen valdes på 2 år 2019) 
Klas Hesselman suppleant för en tid av 2 år 
Lage Kjellqvist och Oscar Jacobsson till revisor för en tid av 1 år 
Valberedning: Bill Olson (sammankallande) och Ullakarin Ahlström 

 
På årsmötet beslöts om följande aktiviteter under 2020: 

• Att plantera en allé av prydnadsaplar (efter Arkivsalen) i början av sommaren. 
• Att montera informationsskylten om fabriksträdgården  
• Att verka för att ta fram och montera plaketter med namnskyltar på de som skänkt 

träd/andelar av träd 
• Att lösa den elektriska anslutningen för belysning av glasytan  
• Att verka för fortsättning av fabriksträdgården 
• Att fortsätta sköta om Piren och Arkivsalen. 

 
Aktiviteter genomförda under 2020 har varit följande: 
• Under vinter/våren fortsatte insamlingen av gåvor till aplarna som var förbeställda under 

2019. Sammanlagt var det 14 stycken. Summan gåvor slutade på 30.000:– vilket innebar 
att 14 träd kunde betalas och pengarna räckte även till jord för plantering samt 
markarbete. Vid Kristihimmelfärdshelgen kom träden till Umeå och den 24/5 körde Lage 
och Karl-Anders upp och hämtade dem. De stod sedan samlade vid futten fram till 
planteringen. 

• 3/6 markarbete för apelallén. 
• 9/6 kom en lilltraktor och grävde hålen 
• 10/6 planterades 14 stycken aplar i rad 
• 22/6 planterades ett tiotal nya nävor eftersom enbart ca 40 stycken överlevt vinterns is. 

Planteringen i Piren var gles under sommaren och behöver kompletteras 2021. 
Ogräsrensning gjordes flertal gånger under säsongen. 

• 14/7 iordningställdes grusgången mellan aplarna 
• 17/7 hämtade Katarina och Eva taklökar från Inga-Märtas trädgård, en uppskattad gåva 

för komplettering av de båda taklöksrabatterna i Arkivsalen. 
• 12/8 sådde vi gräs i apelallén (gräsfröna en gåva som Klas fixat) samt satte upp namnskylt 

och ny informationsskylt. 
• Löpande under säsongen klippte Lage och Karl-Anders gräset 
• Föreningens hemsida har (ganska) löpande uppdaterats. 
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• Under året beviljades ansökan om Byskötselpeng på 5000:– från Öviks kommun. En 
ansökan om att uppföra ytterligare en sal ”Cisternen” lämnades in till Kulturbryggan i 
september, men gick inte igenom nålsögat. Ansökan lämnades också till Sidensjö 
sparbank för sponsring till elanslutning för glasytan men inte heller den beviljades. En 
ansökan har också skickats in om Bygdemedel för elanslutning. Besked kommer i april 
2021. Vad det gäller elen har mycket provats och hittills inget gett resultat. 

• Under sommaren och hösten har många besökare suttit och fikat vid bordet vi fick av 
trädgårdsföreningen. 

• En informationsfolder om föreningen togs fram under sommaren (drygt 120 stycken). 
Syftet var att värva fler medlemmar. Foldern delades ut i Köpmanholmens alla postlådor 
och spreds även till vänner och bekanta. Cirka tre till fyra nya medlemmar blev resultatet. 

 
 
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 allén och fabriksträdgården. 
 
 
 
 
Styrelsen för föreningen Köpmanholmens fabriksträdgård, genom ordförande, 
Köpmanholmen mars 2021 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
ordförande Eva Skåreus 
 
 
 
 


