
 1 

 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 

för föreningen 

Köpmanholmens fabriksträdgård, 2021 
 

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

”att försköna och konstnärligt utveckla Köpmanholmens gamla fabriksområde” (1§) 
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2021 har präglats av pandemin förutom några glada månader under sommaren och tidig höst. 
Försommaren 2021 var torr och kall och när väl värmen kom fortsatte det torra vädret några 
veckor. Sedan blev det en ganska normal sommar med spridda besök och fikastunder i vår 
Fabriksträdgård.     
   Under försommaren 2021 flyttades och beredde kommunen ny plats för snötipp i 
fabriksområdet. Det var en liten seger då vi sedan 2018 fört en diskussion med kommunen om 
placeringen av snötippen i fabriksområdet. 
   I Köpmanholmen har en allmän debatt och visst engagemang i sociala medier handlat om en 
eventuell etablering av en ny fabrik i fabriksområdet, Cinis Fertilizer AB. Hur mycket det skulle 
påverka vår trädgård är svårt att sia om förutom att ett bygge och en produktion definitivt skulle 
innebära ökad lastbils- och långtradartrafik.  
 
Föreningens medlemsantal uppgick 2021 till 26 stycken. Samtliga medlemmar och årets 
sponsorer fick en julhälsning med foto på fabriksträdgården. I samband med julkortet har också 
ett inbetalningskort skickats med. Rekrytering av nya medlemmar har gått trögt trots 
”kampanjen” med 100 infofoldrar som delades ut 2020. Den resulterade i tre nya medlemmar. 
Ytterligare initiativ har inte uppbådats. En tidigare planering har varit att ordna rekrytering i 
samband med Dalens Dag i Herrgårdsparken. Bill Olson har erbjudit sig att då stå för vinst i ett 
lotteri. Tyvärr har Dalens Dag inte kunnat genomföras på två år p.g.a. pandemin. 
   Inför styrelsemötet i oktober 2021 meddelade Anna Kristensen att hon inte längre ville ingå i 
styrelsen. Åsa Nargell går in och ersätter Anna fram till årsmötet.  
 
Under år 2021 har fyra styrelsemöten hållits, den 6/1, 7/6, 21/7 och den 20/10. Information och 
kommunikation har även skötts via mail. Årsmötet planerades att hållas den 21/3 men p.g.a. 
Coronapandemin och det rådande smittläget sköts det upp. Detta meddelades via mail till 
medlemmarna 22/2. Årsmötet hölls sedan den 13/6 på övervåningen i Tvättstugan.  
Vid årsmötet valdes följande styrelse: 

Eva Skåreus ordförande för en tid av 1 år 
Kristina Helander Hesselman kassör för en tid av 2 år 
Anna Kristensen ledamot för en tid av 1 år 
Karl-Anders Boman ledamot för en tid av 2 år 
Åsa Nargell suppleant för en tid av 2 år 
Lage Kjellqvist och Oscar Jacobsson till revisor för en tid av 1 år 
Valberedning: Bill Olson 

 
På årsmötet beslöts om följande aktiviteter under 2021: 

• Att verka för att ta fram och montera fler plaketter med namnskyltar på sponsorer för 
montering på futten 

• Att fortsätta sköta om Piren, Arkivsalen och prydnadsapelallén 
• Att lösa den elektriska anslutningen för belysning av glasytan  
• Att verka för fortsättning av fabriksträdgården 
• Att verka för ökat medlemsantal i föreningen 

 
Aktiviteter genomförda under 2021 har varit följande: 
• Tre nya plaketter togs fram med sponsorstöd från EWG, vår tidigare plakettsponsor. De nya 

plaketterna blev till Kulturbryggan, Nätraälven Skog samt Örnsköldsvik kommun. De monterades 
tillsammans med tidigare sponsorskyltar på futten. 
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• ca 75 st nya nävor (inhandlade via handelsträdgården i Bjästa) planterades 4/6. Nävorna har sedan 
löpande vattnats under sommaren. Beståndet av nävor var inför sommaren 2021 redan magert 
eftersom få överlevt vintern innan. Inför vintern 20/21 täcktes nävorna med granris, en åtgärd som 
räntade sig och något som framgent ska göras inför varje vinter. Hösten -21 ordnade styrelsen två 
lass med granris och täckte nävorna inför vintern. 

• Ogräs har rensats både i Piren, från gångarna, i Arkivsalen och runt aplarna vid flera tillfällen. 
• Aplarna blommade fint i juni. I början av sommaren vattnades de vid ett par tillfällen. Trots det 

verkar ett träd ha dött samt två till ser inte så bra ut. Resterande träd verkar må utmärkt.  
• Vad det gäller elektriska anslutningen för belysning av glasytan, så har frågan bearbetats på flera 

sätt och under flera styrelsemöten under året. En möjlig lösning har varit att dra en kabel från 
Richters staty. Tillåtelse gavs av Thorsén/Nätterlunds och så småningom även från 
kommunen/markavdelningen att gräva ner en kabel (kommunens mark). Länsstyrelsen däremot 
krävde att vi skulle ta nya jordprover vid/under vägen, eftersom kabeln skulle borras ner under 
vägen. Därutöver ville de veta om deponering av jordrester vid vägborrningen och vad dessa 
kunde tänkas innehålla. Samtliga åtgärder skulle bli kostsamma. En preliminär kostnadsberäkning 
för både provtagning samt grävning och kabel landade på ca 50.000:–. Den lösningen av elbristen 
har vi nu skippat. Återstår solceller vilket behöver undersökas mer. Oklart hur många watt varje 
slinga kräver. Styrelsen arbetar vidare med frågan. 

• Löpande under säsongen har styrelsemedlemmar och medlemmar klippt gräset. 
• Under året söktes och beviljades Byskötselpeng på 5000:– från Öviks kommun. Ansökan om 

bygdemedel från regionen för elanslutning beviljades med 25.000:–. Pengarna ska förbrukas innan 
utgången av 2022 och kan rekvireras från regionen mot uppvisande av betalda fakturor. 

 
 
 
Styrelsen för föreningen Köpmanholmens fabriksträdgård, genom ordförande 
 
Köpmanholmen mars 2021 
 
 
 
________________________________________ 
ordförande Eva Skåreus 
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Verksamhetsplan år 2022 för föreningen Köpmanholmens fabriksträdgård 
 

• Att fortsätta sköta om Piren, Arkivsalen och prydnadsapelallén 
 

• Att lösa den elektriska anslutningen för belysning av glasytan  
 

• Att verka för fortsättning av fabriksträdgården 
 

• Att verka för ökat medlemsantal i föreningen bl.a. genom deltagande och reklam för 
föreningen vid Dalens Dag. 
 

 
 




