
Verksamhetsberättelse Holmöns Hembygds- och Intresseförening 

2014-2015  (Verksamhetsåret omfattar tiden från 1 april 2014 – 31 mars 2015) 

 

Sista veckan i maj samt den 6 juni ägnades åt städning och förberedelser för öppnandet av vandrarhemmen. 

Midsommarafton bjöd på vackert väder och ett par hundra personer hade sökt sig till Holmögården. Programmet innehöll 

stövelkastning, fika och lotterier samt dans kring stången. Rulle Lindberg gladde med dragspelsmusik. 

 Postrodden den 27-28 juni blev inställd p.g.a. dåligt väder. 

 5-6 juli var det Seajazz på Holmögården. 

 5-9 juli uppförde Holmö Sommarteater den nyskrivna pjäsen ”Apoteket Skogsblomman”- 

 Den 19 juli firades traditionsenligt Holmödagen.  

 Årsmöte hölls på Holmön den 20 juli 2013. 

Valen: 

Till ordförande valdes Ulla Löfgren för 1 år, till ordinarie ledamöter omvaldes Karin Forsberg och Charlotta Eriksson 

på 2 år. Britta Bergström nyvaldes på 2 år. 

På 1 år fyllnadsvaldes Elisabeth Eriksson på 1 år efter avlidna Monica Svanborg. 

Till suppleanter på 1 år omvaldes Clarissa Niemelä och Ronja Lindkvist. 

Till revisorer omvaldes valdes Thorbjörn Eriksson och Olle Holmberg båda för 1 år, till revisorssuppleanter omvaldes 

Bengt Bäckström och Per Grubbström, båda för 1 år. Till valberedning valdes Maria Brännström, Torbjörn Eriksson 

och Bengt Bäckström, alla för 1 år. Bengt utsågs till sammankallande. Representant i bygdegårdarnas Riksförbund 

Birgitta Fritzdotter för 1 år. 
 

 19-20 juli gästades ön av Skäriteatern från Replot. 

 19-24 juli firades Holmöveckan (tidigare Norrlandsveckan) med många olika aktiviteter runt ön. 

 25-27 juli var föreningen som vanligt engagerade i Visfestivalen. Den 17 augusti firades Fyrdagen på Bergudden.30 

augusti var det både Växtbytardag och Surströmming på Holmögården..  

Under sommaren var Daniel Wåhlberg anställd som vandrarhemsvärd.  

Under hösten och vintern har bristerna i brandskyddet åtgärdats av Kent Steckséns företag. Kvarstående arbete med att montera 

utrymningstrappor och att måla efter ombyggnadsarbetena kvarstår dock till maj 2015. Trapporna monteras ideellt av Stefan och 

Tomas Israelsson och för målningen svarar Elisabeth Eriksson och Ulla Löfgren. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gästnätter Bergudden 166 433 386 410 432 425 691 235 

Gästnätter Holmögården 349 439 337 520 411 416 344 190 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Medlemmar 176 178 189 169 144 113 148 145 

 

Slutord: 

Jag vill rikta ett tack till alla som med glädje och entusiasm medverkat till att vi kunnat genomföra verksamheten. Det skulle inte fungera om inte 

någon ställde upp och monterade tältdukar, hjälpte till med gräsklippning, bakade kakor, rensade ogräs, stod i serveringen, jobbade i köket eller 

satt vakter vid Visfestivalen och mycket, mycket mer. Ni är fantastiska! 

Tyvärr har antalet gästnätter inte varit så många som under 2013, men vi har haft nöjda vandrarhemskunder som uppskattat det 

omhändertagande de fått och sådant sprider sig. Särskilt roligt är det att vi har haft många hänförda utländska gäster. De har 

förstått vad många umebor ännu inte har fattat - att Holmön är en pärla! 

 

Ulla Löfgren 

 

Holmön 2015-06-24 

Ulla Löfgren  Karin Forsberg  Elisabeth Eriksson Lotta Eriksson 

Ordförande  kassör  sekreterare 

 

 

Ulla Nordlöf-Kendrick Britta Bergström   
  


