Verksamhetsberättelse Holmöns Hembygds- och
Intresseförening 2013-2014
(Verksamhetsåret omfattar tiden från 1 april 2013 – 31 mars 2014)

Nationaldagen den 6 juni var det, som traditionen bjuder, städdag på Holmögården. Detta år
var det endast städning utomhus. Redan i maj hade dessförinnan Birgitta, Lasse, Lotta,
Torbjörn, Karin, Ulla, Clarissa, Margareta, Lena och Elisabeth iordningställt Bergudden och
Holmögården inför sommaren. Som vanligt bjöds på soppa.
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.
Den 20 juli firades Holmödagen. Försäljningsstånden hade återtagit Holmögården och
kommersen var livlig. Både nytillverkat och loppisprylar fanns på borden. En tävling om vem
som gjorde årets Holmöbakelse hade utlysts. Tio fantastiska bidrag tävlade om utmärkelsen.
En jury bestående av Birgitta Larsen, Kalle Lindkvist, Ella Johansson, Eva-Lena Rydelius och
Lars G Fredriksson fick en timme på sig att inför publiken smaka sig igenom alla verken.
Vinnare blev Emma Forsgren med sin skapelse ”Havtorn under is”.
Årsmöte hölls på Holmön den 21 juli 2013..
Valen:
Till ordförande valdes Ulla Löfgren för 1 år, till ordinarie ledamöter för 2 år
omvaldes Ulla Nordlöf Kendrick.
Till revisorer omvaldes valdes Thorbjörn Eriksson och Olle Holmberg båda för 1
år, till revisorsuppleanter omvaldes Bengt Bäckström och Per Grubbström, båda för
1 år. Till valberedning valdes Thorbjörn Eriksson och Bengt Bäckström , båda för 1
år. Bengt utsågs till sammankallande. Till suppleant i valberedningen valdes
Kerstin Jacobsson för 1 år. Till representant i bygdegårdarnas Riksförbund Birgitta
Fritzdotter för 1 år.
Föreningen var som vanligt engagerade i Visfestivalen. Frivilligarbetarna i köket hade jämt
jobb med att koka kaffe och lägga upp kakor som gick åt i flygande fläng. Det gjorde även
Elises och Ingers goda laxmackor. Evenemanget var välbesökt och stämningen god. De
frivilliga arbetslagen, både ute och inne, gjorde ett fantastiskt jobb. Bara att resa alla tälten är
ett mastodontjobb, vilket Torbjörn och Karin kan intyga.
Den 16 augusti anordnades en välbesökt och trevlig surströmmingsfest i Holmögården.
Internationella fyrdagen den tredje lördagen i augusti, närmare bestämt den 17:e, firades med
öppet hus på Bergudden.
Växtbytardag hölls den 23 augusti.
Under sommaren var Daniel Wåhlberg anställd som vandrarhemsvärd.

Den 22 januari avled vår sekreterare Monica Svanborg efter en kort tids sjukdom.
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Vid brandsyn i juli 2013 påtalades flera brister. När ett föreläggande äntligen dök upp i april
2014 innehöll det krav på en utrymningstrappa från båda gavelfönstren, nya dörrar med
automatiska dörrstängare i samtliga rum samt belyst utrymningsskylt. Dessutom skall
korridoren i övre våningen gipsbeklädas i tak och på väggar. Arbetena måste vara utförda före
september månads utgång 2014.
Slutord:
Jag vill rikta ett tack till alla som med glädje och entusiasm medverkat till att vi kunnat
genomföra verksamheten. 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!
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