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Hemsida och miljösanering  
 

Riksantikvarieämbetet har i juni tilldelat vår förening anslag 

till en hemsida samt till en förstudie om hur verksamheten 

skall kunna utvecklas framöver. Statsbidragen lämnas för 

insatser som gör “att kulturarvet bevaras, används och 

utvecklas.” och riktar sig till lokala museer och ideella 

kulturarvs-verksamheter. Vi tolkar denna tilldelning som ett 

kvitto på att vi är på rätt väg... 

Planering av hemsidan har påbörjats under våren 

med stöd av Sparbanksstiftelsen ALFA. För projektet har vi 

anlitat Dorte Gottlieb Grafisk Design och Illustration, 

Malmö. Hon har även utformat föreningens grafiska 

program.  

Kristallens nyhetsbrev, juni 2019 
 

Under försommaren har Föreningen Kristallen i Bruzaholm fått både 

positiva och negativa besked; i början av juli planerar vi att lägga ut vår 

efterlängtade hemsida, med adressen www.kristallenbruzaholm.se 

Tyvärr har vi nyligen fått besked om kostsamma krav på forsatta 

saneringsåtgärder på Kristallens tomt. Det gäller gamla miljö-synder 

som enligt dagens stränga lagstiftning måste städas upp. Vi arbetar hårt 

för att lösa denna problematik. 

http://www.kristallenbruzaholm.se/
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Kristallen var under 1960– och 1970-talen en handels-

trädgård med odling både i det stora växthuset och i 

bänkgårdar på planen öster om glaspaviljongen. Enligt den 

tidens praxis användes kemiska bekämpningsmedel, medel 

som senare skulle visa sig skadliga för  människor och djur. 

Idag ställs krav på bortgrävning och bortforsling av alla 

förorenade jordmassor, och denna ekonomiskt och 

praktiskt mycket betungande uppgift har hamnat i knät på 

vår lilla, idella förening, som på intet sätt är skyldig till 

föroreningarna. Detta är förklaringen till de gropar och 

jordhögar som sedan en tid misspryder miljön vid 

Kristallen.  

Nu öppnar vi upp! 
 

Under 2019 tar Kristallen i Bruzaholm det första steget från 

byggarbetsplats till mötesplats. Trots att restaureringen inte 

är avslutad är Kristallen nu åter redo att ta emot besökare. 

Lagom till sommarsäsongen 2019 har glaspaviljongen och 

östra delen av växthuset blivit färdiga att kunna användas för 

arrangemang och möten. Men mycket återstår fortfarande 

för att inreda och utrusta byggnaden till en vacker och helt 

funktionell verksamhetslokal. 

Program sommar & höst 2019 
Juli Sommaröppet i Kristallen                      

lördagar och söndagar kl. 13.00 – 17.00  

Utställning om Kristallens historia samt 

guidade visningar kl 14.00 och 16.00.  

Fri entré  

3 augusti Bruksdagen i Bruzaholm.  

Tema Blommor och bin 

Kl. 12.00 – 16.00. Fri entré 

 

Bruksdagen lockar många besökare. I 

Kristallen erbjuds aktiviteter för barn och 

vuxna på temat Blommor och bin. Vi bygger 

bihotell för att gynna humlor och vildbin. 
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Utställning och försäljning av växter som 

erbjuder nektar och pollen till naturens 

pollinatörer. Provsmakning av lokalt 

producerad honung. En bikupa är under 

sommaren placerad utanför Kristallen.  

Kl 13.00 Biodlare Tomas Lindström berättar 

om binas liv.  

 

8 september Kulturarvsdagen Kl. 12.00 – 16.00. Fri entré 

Årligen andra helgen i september arrangeras  

Kulturarvsdagen. Då äger hundratals 

aktiviteter rum över hela Sverige, med 

kulturarv och kulturmiljöer i fokus. Årets 

tema är Konst och underhållning.  

• Dmitrijs “Dima” Jakimcuks ställer ut 

skulpturer i sten.  

• Diana Jakimcuka visar 

“papperskonst”. 

• Workshop för barn och vuxna.      

Förgänglig konst. Skapa med 

naturens egna material. Konstnär 

Karin Sjögren  handleder.   

  

17 november  Ödehus – från ruckel till pärla.            

Robert Danielsson berättar  

Kl 14.00 – ca 15.30. Entré 50 kr inkl fika.  

Samarr: Svenska Byggnadsvårdsföreningen 

Är du intresserad av byggnadsvård? Eller  

fascineras du av ödehus? Träffa skribenten 

och byggnadsvårdaren Robert Danielsson. 

Vi får möta ett antal familjer runt om i 

Sverige som har rustat ett hus “bortom all 

räddning.” Men hur får man tag i ett 

ödehus? Var ska man börja? Vilka regler 

och lagar gäller? Dessa andra frågor får du 

svar på under kvällens föreläsning. 
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Stöd Kristallen i Bruzaholm.    
Bli medlem i vår förening 
 

Föreningen Kristallen i Bruzaholm bildades 2014 med syfte 

att finna en ny användning för byggnaden och säkra dess 

framtid. Under 2019 har föreningen beviljats ett driftsbidrag 

från Eksjö kommun på 35 000 kr. Föreningen Kristallen 

samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i Eksjö. 

Vi välkomnar fler medlemmar – ett medlemskap kostar för 

närvarande 100 kronor/år. Om du vill bli medlem kan du 

sätta in 100 kronor på bankgiro 262 – 7974. Stöd arbetet 

för Kristallens framtid och var med och påverka 

verksamheten! 

Givetvis finns också möjligheten att i olika former ge ett 

mer omfattande stöd. Kontakta Ole Hamar för mer 

information.  Tel: 070-2402549. 

Följ oss i vårt nyhetsbrev och i Facebookgruppen 

“Kristallen i Bruzaholm” samt inom kort på hemsidan 

www.kristallenbruzaholm.se 

 

 

 

http://www.kristallenbruzaholm.se/

