Verksamhetsberättelse Holmöns Hembygds- och
Intresseförening 2008
Nationaldagen den 6 juni firades för tredje gången med kombinerad arbetsdag och samvaro
med Birgitta H:s fisksoppa.
Vandrarhemsverksamheten bedrevs som vanligt. Beläggningen var betydligt lägre än tidigare.
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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. Vi ordnade också mat till artister och
funktionärer eftersom Panget var stängt.
Genom beviljade bygdegårdsmedel på 30 000 kr kunde scenen höjas på Holmögården, ett
gammalt önskemål från Visum. En del övriga nödvändiga investeringar gjordes samtidigt,
tvättmaskin, dammsugare, trädgårdsmöbler, verktyg.
Surströmmingsfest för medlemmarna ordnades i början av september.
Internationella fyrdagen den 20 augusti firades med Öppet Hus på Bergudden.
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.
”Barnmorskehuset” Holmön 8:33 har under året varit uthyrt som bostad till en person.
Nödvändiga investeringar av varmvattenberedare, element m.m. har gjorts.
Sommaren 2007 hade vi en feriearbetare anställd som fungerade som stugfogde. Vi har
problem med att rekrytera stugfogdar resten av året, varför ordförande har haft den uppgiften
mestadels.
Styrelsen har haft 5 styrelsemöten. Planering av våra arrangemang. Arbete kring förvärv och
uthyrning av Barnmorskehuset. Birgitta Fritzdotter har deltagit som vår representant i HUF:s
styrelse. Vi har gått in som medlem i den nya Hamnföreningen.

Föreningens ekonomi är god. Se särskild rapport. Medlemsutvecklingen är däremot snarast
negativ.
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Hemsidan för Holmögården och Bergudden har uppdaterats. www.holmon.com/hembygd
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