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De senaste åren har Hedefors 
Bruk målmedvetet restaurerats.

- Vi vill ha ordning och reda 
och återskapa brukets tidsty-
piska atmosfär och charm. Vi 
märker ett allt större intresse 
för Hedefors, säger fastighets-
förvaltare Lars Schüler.

Några som blixtförälskat sig i bruket 
är Håkan Wiberg med konstnärspolare 
som startat Konstfabriken - en mötes- 
och utbildningsplats för konstnärer 
och konstintresserade.

- Det började med morfars gamla 
stol som jag vill restaurera. Jag be-
sökte en tapetserare i Hedefors Bruk 
och blev helt tagen av de möjligheter 
bruket erbjöd. Jag kontaktade direkt 
Lasse och senare Lerums kulturchef 
Per-Erik Tolonen. Genom honom kom 
jag i kontakt med Johan Eklund på 
Studieförbundet Vuxenskolan och på 
den vägen är det. I våras invigde vi 
Konstfabriken.

Höga ambitioner
Konstfabriken har 20 aktiva och beta-
lande medlemmar – en brokig samling 
målare och konstintresserade - som 
delar lokalerna med Vuxenskolans 
verksamhet. Studieförbundet står för 
hyreskontraktet och föreningens med-
lemmar ser till att få uppmärksamhet 
och publik verksamhet i lokalerna.

- Vi är flera som drivit företag tidi-
gare. För att kunna vara fri och lattja 
med konstnärliga uttryck måste man 
bygga på struktur och en ekonomi i 
balans. Det har vi nu. 20-gruppen i 
Konstfabriken har många på kö re-
dan. Vi kommer att utveckla det här 
med gästföreläsningar, utställningar, 
workshops för barn och vuxna, före-
tagsaktiviteter med mera. Föreningen 
är också intresserad av att knyta till sig 
spännande konstnärliga ledare. Vi har 
höga ambitioner, mycket energi och vi 
drar alla åt samma håll för att utveckla 
Konstfabriken, Lerums svar på Lilje-
valchs i Stockholm, ler Håkan.

Ny storhetstid
Entusiasmen över Hedefors har inte 
alltid varit lika överväldigande. Under 
flera år förföll såväl bruket som sam-
hällets bostäder och Hedefors åtnjöt 
inte det bästa ryktet. Sedan 1999 när 
AB Lunneplan köpte Hedefors Bruk 
har bruket fått många nya hyresgäster. 
En del äldre hyresgäster med störande 
eller miljöfarliga verksamheter har 
fått flytta på sig och byggnaderna har 
renoverats. Endast seriösa hyresgäster 
är välkomna.

Lars Schüler förklarar:

Spännande utveckling i Hedefors
Brukets 1800-talscharm lockar allt fler pionjärer

- Under de första åren forslade vi 
bort ett 90-tal skrotbilar från områ-
det. Nu växer aktiviteten på bruket 
för varje månad och fler än City Mail, 
som var vår första stora hyresgäst upp-
täcker vårt läge, vid 
Säveån, mitt i Lerums 
kommun. Vi har bra 
kom mu ni kat ioner. 
Det tar det en kvart 
att cykla hit från Le-
rums centrum och 
busshållplats finns 
vid grinden. Och för dem som kör bil 
finns det gott om parkeringsplatser. 
Här skapas allt fler arbetstillfällen och 

Hedefors Bruk åter till framtiden. Områdets charm och strategiska läge lockar allt fler företagsetableringar. På 
stora bilden Lars Schüler i samspråk med Håkan Wiberg.

            Vi har höga ambitioner, mycket 
energi och vi drar alla åt samma håll 
för att utveckla Konstfabriken”

Fakta:

År 1883 startade Hedefors 
Väfveri av Peter Andreas 
Åkerlund. Tio år senare star-
tades även ett spinneri. Runt 
sekelskiftet byggdes de första 
arbetarbostäderna på andra 
sidan Säveån. Efter flera turer 
avvecklades bruket för gott, då 
med namnet Drufvefors Väf-
veri, år 1959. De olika bygg-
naderna användes till väveri, 
spinneri, blekeri, appreturen 
och färgeri.

Källa: Hedefors Minnesbil-
der av Olof Berndtsson.

det känns verkligen som bruket återtar 
en ny storhetstid. 

Kultur ger mervärden
Idag har Hedefors Bruk ett 50-tal 

hyresgäster, varav 35 företag. Mång-
fald och småskalighet kännetecknar 
bruksområdet. Här finns café och 

vandrarhem, tapetserare och cham-
pinjonodling, högteknologiska företag 
och företag i media- och eventbran-
schen. De kulturella inslagen blir ock-
så allt fler. Vuxenskolan har option på 

ytterligare lokalyta och fram-
tida planer på att utvidga sitt 
engagemang i Hedefors Bruk 
med bland annat musikverk-
samhet.

- Vi har nu cirka 1000-1500 
kvadratmeter kvar att hyra 
ut. Än finns möjligheten att 

etablera sig i bruksidyllen, säger Lars 
som gärna ser ett samarbete med Nääs 
Fabriker i framtiden.

Solhaga By Habiliteringscenter 
i Stenkullen erbjuder daglig 
verksamhet för ungdomar och 
vuxna med intellektuella funk-
tionsnedsättningar och/eller au-
tismspektrumtillstånd.

Habiliteringscenter erbjuder 
nya vägar för ett meningsfullt 
innehåll i vardagen.  

Solhaga By Leerhem har funnits i 
Stenkullen sedan 1993. Det senaste 
året har verksamhetens innehåll ut-
vecklats. 

- För personer med intellektuella 
intressen kan vi numera erbjuda ett 
individanpassat innehåll kopplats till 
lärande. Detta bedrivs antingen som 
It-baserad vardagsforskning eller 

Nya vägar till ett meningsfullt liv
kunskapsinhämtande under skollik-
nande former. Genom att få möjlighet 
att lära och utveckla intellektuella 
intressen ökar självkänslan och den 
egna förmågan även inom andra om-
råden, säger områdeschef Sonja Jep-
pesen. Den skolliknande formen ger 
även en naturlig struktur för innehål-
let i vardagen och ger en balans mel-
lan aktivitet och återhämtning.

Trygghet och självkänsla
För Solhaga By, som erbjuder boende 
och dagverksamhet, är mötet männis-
ka till människa kärnan i verksamhe-
ten för att skapa en meningsfull och 
värdig vardag. Det är viktigt på Ha-
biliteringscenter att även förmedla 
upplevelsen av att vara delaktig i ett 
socialt samhälleligt sammanhang. 

På Solhaga By får personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/
eller autismspektrumtillstånd en meningsfull och god vardag. Under skol-
liknande former kan verksamheten numera även utveckla och stärka intel-
lektuella intressen.

Tel: 0302-238 44
www.solhagaby.se

- Vi utgår alltid från individens 
sammansatta och komplexa behov 
och skaffar nödvändig utrustning, 
som kan vara allt från datorer och 
mjukvara till extra stora skrivböcker. 

Störst i Sverige
Solhaga By har idag avtal med drygt 
25 kommuner och stadsdelar i och 
kring Göteborg. Verksamheten i 
Stenkullen, vald till bästa alternativ 
av Upphandlingsbolaget, ingår i Sol-
hagagruppen, Sveriges största aktör 
inom LSS-området.
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