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Verksamhetsberättelse 
för föreningen 

Köpmanholmens fabriksträdgård, 2016 
 

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 2016 har tre styrelsemöten hållits, den 4/2, den 15/5 och den 25/9.  
Årsmötet hölls den 28 mars 2016 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 vald 2015 för en tid av 2 år) 
(Karl-Anders Boman ledamot vald 2015 för en tid av 2 år) 
Anna Kristensen övrig ledamot för en tid av 1 år  
Kristina Hässelman och Bengt Sellin till suppleanter för en tid av 1 år 
Oscar Jabobsson till revisor för en tid av 1 år 

 
På årsmötet beslöts om följande aktiviteter under 2016: 

- fortsatt skötsel av Piren 
- ansöka om Byskötselpeng för röjning 
- kontakt med Samhällsföreningen angående utlovade bänkar 
- undersöka om det går att tillverka en toppring till dyktalb 
- sätta upp en skylt där det kommer att finnas mer utförlig information om 

Fabriksträdgården samt namn på sponsorer.  
- eventuellt ansöka om Startbidrag från Kulturbryggan 

  
Aktiviteter genomförda under 2016 har varit följande: 
• 18/1 träffade Katarina och Eva en representant från markavdelningen och två 

representanter från kultur- och fritidsavdelningen, Örnsköldsvik kommun, för att diskutera 
kostnaderna för markprover. Bakgrund till mötet var Länsstyrelsens reviderade 
förläggande (160901) om krav på nya markprover för att få gräva och styrelsens önskemål 
om att kommunen skulle bidra med kostnaderna. Markavdelningen sa nej och erbjöd oss 
möjlighet att flytta hela trädgården till Parkvägen alternativt Herrgårdsallén. Båda 
förslagen avvisades då fabriksträdgården är platsspecifik. Under våren klev 
Tillväxtavdelningen in och tog så småningom på sig kostnaderna för proverna efter att 
styrelsen beslutat att själv utföra provtagningen.  

• 4/5 besökte Eva och Katarina Länsstyrelsen i Härnösand för ett samtal om förutsättningar 
att ansöka om medel (bl.a. Leadermedel) för fortsatt utveckling och genomförande av 
Fabriksträdgården. Huvudbudskapet var: för att beviljas medel måste projekten generera 
nya arbetstillfällen, vilket inte är fallet med vårt projekt, inte i vart fall i första steget. Vi 
föreslogs i stället att kontakta Siv Sandberg för ett samtal om förutsättningar att ingå som 
en del i ett större projekt som handlar om satsningen på Höga Kusten/Näske. Träffen blev 
av i början av juni tillsammans med Siv Sandberg och Stefan Andersson. 
Fabriksträdgården ska få ingå i en förstudie enligt utsago. 

• Under våren ansökte vi om Byskötselpeng från kommunen för att röja en del av den 
planerade fabriksträdgården (västerut från Piren fram till gamla Byskillnadsvägen). 
Ansökan beviljades. 

• En passande modell av parkbänk hittades på nätet och överlämnades som förslag till 
Samhällsföreningen. De beställde två bänkar men leveransen försenades och avbröts i 
september. Ska enligt löfte ”verkställas” under våren 2017. Under sommaren 2016 gjordes 
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en tillfällig lösning med 4 trästolar fastkedjade vid en stock. Därutöver fick vi även detta 
år låna futten av Nisse. 

• Vid styrelsemötet i maj konstaterade vi att de flesta nävor dött och att vi förmodligen 
skulle bli tvungna att plantera nya. Så blev det också så småningom, men först provade 
Lage att så honungsfacelia, men de drabbades av fallandesjuka (och kanske lika bra var 
det). Lage lyckades få ett bra pris på nya nävor och innan midsommar var 7 cm av den 
gamla jorden borttagen (för bättre jordmån för blommorna), ny säckjord pålagd. 

•  4/7 planterade styrelsen nya nävor. 
• I mitten av juli (13-14/7) röjde två personer, från IVK, den 

med pinnar utmärkta yta som skulle röjas. Resultatet var 
slående, den tredjedelen av den planerade Fabriksträdgården 
framträdde som enorm. I augusti röjdes ytan åter av en av 
föreningens medlemmar.  

• Åter en aktivitet i mitten av juli: en ny skylt!       
• 10/8 togs jordprover på 6 provytor enligt anvisningarna i 

förläggandet från Länsstyrelsen 2015-08-31, sid 3, samt efter 
instruktioner för provhantering från laboratoriet vid ALS 
Scandinavia AB i Luleå. Därutöver följde vi SGF rapport 2:2013 om hur prover ska tas 
och protokoll uppföras. Val av analys, prov MS1, gjordes utifrån de metaller som fanns i 
jordproverna från år 2000 (se tidigare analysresultat) och enligt en föreningsmedlems råd. 
Provsvar kom 15/8 och visade att jorden är OK, den innehåller inga ovanliga eller 
förhöjda halter av metaller. Samtliga provsvar samt protokoll skickades vidare till 
Länsstyrelsen i Härnösand och till kommunen.  

• 8/9 kom beslut från Länsstyrelsen i Härnösand: 
Utifrån inkommen redovisning gör länsstyrelsen bedömningen att utförd 
provtagning av mark längs planerad sträckning av konstprojekt 
Fabriksträdgård Köpmanholmen har genomförts i enlighet med 
länsstyrelsens tidigare beslut om föreläggande, daterat den 31 augusti 2015. 
Resultat från genomförda jordanalyser visar att inte något av de analyserade 
jordproven överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 
markanvändning, KM, med avseende på analyserade parametrar.  
I övrigt vill länsstyrelsen påminna om att länsstyrelsens beslut om 
föreläggande om skyddsåtgärder vid utförande av markarbeten inom 
konstprojekt på fastigheten Bredånger 2:165, daterat 31 augusti 2015 med 
diarienummer 575-5911-15 gäller för fortsatta arbeten. 

      Med andra ord får vi sätta spaden i marken, men läsa på innan och sedan varsamt   
      handskas med jordmassorna. Beslutet innebar att planering av en fortsättning kunde ta ny  
      fart. Under hösten har därför Katarina, Eva och Anna träffats två gånger för att bolla idéer  
      på en fortsättning av fabriksträdgården 
• 19/10 monterades en toppring på dykdalben. 
 
Under sommaren vattnades blommorna som växte på sig bra. Ogräsen var nästan obefintliga 
så rensningen blev obetydlig. Vattentankar hyrdes av Vestman och vid två tillfällen tömdes de 
av någon, precis som förra sommaren. För övrigt gjordes ingen åverkan på Piren. Den 30/4 
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firades Valborg med valborgsmässoeld nedanför Piren. Brasa med korv och kaffeförsäljning 
ordnades av Samhällsföreningen. Kontakt togs innan med ordförande för att höra om det var 
OK. Någon ansökan till Kulturbryggan har inte skrivits och sponsring under året har varit 
olika materiella bidrag eller reducerade kostnader för blommor, skylt, plaketter, jord samt 
toppring. Föreningens hemsida har löpande uppdaterats under fliken ”Aktuellt”. 
 
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 24 stycken, en ökning med 5 medlemmar från 
föregående år. Samtliga medlemmar och årets sponsorer fick en julhälsning med ett foto 
på årets blomsterfröjd i Piren. 
 
 
Köpmanholmen 5/2 2017 
 
Ordförande Eva Skåreus 
 
 
 
 


