Verksamhetsberättelse Holmöns Hembygds- och
Intresseförening 2009
Nationaldagen den 6 juni firades för fjärde gången med kombinerad arbetsdag och samvaro
med Birgitta H:s fisksoppa.
Vandrarhemsverksamheten bedrevs som vanligt. Beläggningen var mycket bra.
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Gästnätter Bergudden
65
286
166
433
Gästnätter Holmögården
511
423
349
439
Traditionellt midsommarfirande på Holmögården.med dans kring midsommarstången och
trevlig samvaro.
Holmödagen arrangerades som vanligt med ett stort antal försäljare. Fikaförsäljning och
lotterier gav bra intäkter.
Visfestivalen gav goda intäkter till föreningen genom försäljning av fika och varm korv.
Inledande grillfest arrangerades som vanligt.
Surströmmingsfest för medlemmarna ordnades i början av september.
Internationella fyrdagen den 21 augusti firades med Öppet Hus på Bergudden.
Information om kvarnen på fem olika språk har blivit uppsatta.
Fastighetsutskottet bestående av Stefan Israelsson, Stig Nordin och Lars Janzén har gjort en
genomgång av våra fastigheter i juli 2007. På Holmögården behövs räcke vid scen och
trappor, som kan demonteras vid uppträdanden. Vattenkoppling vid mätare är inte OK.
Golvmatta nedre WC behöver lagas. Kvarnen: Inga åtgärder nödvändiga.
Barnmorskebostaden (Holmön 8:33) Björk utvändigt tas bort – åtgärdat. Åtgärda nordöstliga
gaveln avseende grund och yttervägg.
Ommålning av Holmögården påbörjades. Tvättmaskin insatt för tvätt av sängkläder. Får även
användas av medlemmarna.
”Barnmorskehuset” Holmön 8:33 har under året varit uthyrt som bostad till en person. Vintern
2009 inköptes värmeväxlare (belastar nästa års ekonomi).
Sommaren 2008 hade vi 3 feriearbetande ungdomar anställda. Dessa fungerade tillsammans
med ordförande som stugfogde. Resten av året har ordförande fungerat som stugfogde och
tagit emot bokningar, som sker via mobiltelefon. Många hyresgäster gör bokningsförfrågan
via e-post, men hänvisas till mobilen.
Styrelsen har haft 2 styrelsemöte.
Föreningens ekonomi är god. Se särskild rapport. Medlemsantalet stabilt.
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Hemsidan för Holmögården och Bergudden har uppdaterats. www.holmon.com/hembygd
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