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Verksamhetsberättelse 
för föreningen 

Köpmanholmens fabriksträdgård, 2018 
 

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

”att försköna och konstnärligt utveckla Köpmanholmens gamla fabriksområde” (1§) 



Verksamhetsberättelse för föreningen 
Köpmanholmens fabriksträdgård, 2018

Under 2018 har fyra styrelsemöten hållits, den 7/1, den 18/2, den 13/5 och den 13/10. 
Årsmötet hölls den 18 mars 2018 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 2017
Karl-Anders Boman ledamot för en tid av 2 år 2017
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 2018:
• att påbörja bygget av Arkivsalen
• att fortsätta söka pengar för genomförande av Arkivsalen 
• att fortsätta sköta Piren
• att verka för att få upp en informationsskylt i fabriksträdgården om dykdalber,
  sponsorer och Arkivsalen.
• att verka för att få hyra övervåningen av Tvättstugan under en försöksperiod mellan    
  2019-2021.

Aktiviteter genomförda under 2018 har varit följande:
• Under våren och försommaren förbereddes bygget av Arkivsalen genom 
beställning av material, schaktning samt extern hantverkare (svetsare).

• 12/6 mättes ytan upp för Arkivsalen och marken bereddes (schaktning). 
Gruset lades på följande dagar.

• 9/7 påbörjades hopsvetsning av cortenplåten. Arbetet fortsatte 10–11/7 
(i stekande sol).

• 23/7 krattades barken ut i två fack.

• 30–31/7 och 1/8 lades klantgolvet.

• 2/8 lades storsten, asfalt och krossat tegel ut.

• Mellan 8/8 och 22/8 byggdes stabbhögen.

• 3–4/9 oljades klantgolvet.

• 4/9 lades skrotet på plats.

• I mitten av september gjöts betonggrund för muren och järnplåten lades på 
plats.

• 22/9 lades pinnar i sitt fack.



• En informationsskylt sattes upp på futtdörren i början av juli med information om fabriksträdgår
   den och Arkivsalen.

• I slutet av oktober sattes staket upp runt Piren och Arkivsalen.

• Löpande under säsongen har nävorna i Piren vattnats och skötts om.

• Futten stod kvar från förra året men återlämnades under hösten till äga-
ren efter att hjulet reparerades.

• Föreningens hemsida har (ganska) löpande uppdaterats.

• Under året beviljades ansökningar om bidrag till Arkivsalen på: 30.000:– 
från Nätterlundsstiftelsen samt 30.000:– från Mikko Anderssons stiftelse. Ansökningar för Arkivsa-
len till Semesterstiftelsen samt Konung Gustav VI minnesfond för kulturarv, beviljades inte. Ansö-
kan till Semesterstiftelsen för verksamhet i Tvättstugan beviljades inte.

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 26 stycken. Samtliga medlemmar och årets sponsorer fick 
en julhälsning med ett aktuellt foto på Piren.

För föreningen Köpmanholmens fabriksträdgård, Köpmanholmen februari 2019

________________________________________
Styrelsen genom ordförande Eva Skåreus


