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Verksamhetsberättelse 
för föreningen 

Köpmanholmens fabriksträdgård, 2017 
 

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 2017 har tre styrelsemöten hållits, den 14/1, den 14/5 och den 1/10.  
Årsmötet hölls den 26 mars 2017 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 2 år 
Karl-Anders Boman ledamot för en tid av 2 år 
Anna Kristensen övrig ledamot för en tid av 1 år  
Kristina Helander till suppleant för en tid av 1 år 
Oscar Jabobsson till revisor för en tid av 1 år 

 
På årsmötet beslöts om följande aktiviteter under 2017: 

• Att förhoppningsvis under sommaren 2017 kunna anlägga en ny sal: Labyrinten eller 
Arkivsalen.  

• Att söka pengar för genomförande av den nya salen. 
• Att fortsätta sköta om Piren 
• Att söka Byskötselpeng igen för att röja en ny yta, öster om Piren fram till korsningen 

Byskillnadsvägen/Djuphamnsvägen. 
 
Aktiviteter genomförda under 2017 har varit följande: 
• En skiss på den nya salen – Arkivsalen – utarbetades under våren, jämte en preliminär 

budget – både under våren, i augusti och en revidering i december. 
• Under våren ansöktes om ekonomiskt bidrag hos Nätterlundsstiftelsen och Mikko 

Anderssons stiftelse för att bygga Arkivsalen. Ingen av ansökningarna var framgångsrik 
vilket ledde till ett beslut om att söka hos Kulturbryggan. I november beviljades ansökan 
och föreningen fick 445.000:–. Pengarna ska redovisas i augusti 2019.  

• Under våren ansökte vi om Byskötselpeng från kommunen för att röja klart i 
vresrosområdet samt för sträckan österut från Piren fram till Djuphamnsvägen. Ansökan 
beviljades (och gäller för hela området i tre år) och två röjare från Skogsvårdsstyrelsen 
genomförde arbetet i juli. 

• Under våren ansökte och beviljades föreningen om utökat nyttjandeavtal hos kommunens 
markavdelning för att kunna fortsätta anlägga fabriksträdgården. Vi har nu ett löpande 
avtal från och med Piren till gamla Byskillnadsvägen till en kostnad på 100:–/år. 

• Eftersom nävorna dött även detta år, beslutades att nu är det dags att göra något radikalt åt 
problemet. Med Länsstyrelsens godkännande om jordkvaliteten i ryggen, bestämde vi att 
bygga om Piren och så att säga återställa den i sin ursprungliga och tänkta form. Den 28/6 
togs allt bort, asfalten grävdes upp, ca 25 centimeter av fyllnadsmaterialet avlägsnades 
och jorden lades sedan tillbaka. Martin Flood demonterade ”pallkragen” och byggde om 
den till en sarg, typ brygga och samtliga träkonstruktioner behandlades med 
Roslagsmahogny. Även futten (åter lånad av Nils Norenius) målades om fast med Falu 
rödfärg. Innan återfyllningen, togs jordprover (enligt anvisningar) på tre ställen i backen 
och skickades in till ALS. Inga halter av gift kunde uppmätas i proverna. Den 7/7 
planterades nya nävor, nu av sorten Rozanne. Flera medlemmar utöver styrelsen hjälptes 
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åt. Kostnaden för ombyggnationen täcktes delvis av bidrag från Nätterlundsstiftelsen. 
Resten av säsongen sköttes blommorna om, de växte trots en sval sommar, men 
blomsterprakten blev inte den samma som förr om åren.  

• I augusti ”stakades” Arkivsalen ut på plats. 
• Under hösten höll ordförande en presentation av Fabriksträdgården samt lite kort om 

Arkivsalen (då hade inte beskedet om bidrag kommit) för PRO på Allgården.  
• Föreningens hemsida har (ganska) löpande uppdaterats. 
 
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 25 stycken. Samtliga medlemmar och årets 
sponsorer fick en julhälsning med ett aktuellt foto på Piren. 
 
 
Köpmanholmen 19/2 2018 
 
Ordförande Eva Skåreus 
 
 
 
 


