Holmöns Hembygds‐ och Intresseförening

Medlemsbrev 2012
Medlemsmöte
27 mars, klockan 19.00
Plats: Kvarterslokalen Älvans väg 158, Tomtebo
Ta 8:ans buss och stig av vid hpl. Nornanplatsen
För bilburna gäller parkeringskort som hämtas i kvarterslokalen

Gäst: Roger Lundgren, distriktchef Trafikverket, som
lämnar aktuell information om färjeförbindelsen.
Föreningen bjuder på fika

Välkomna!

Kära holmövänner!
Snart är våren här på riktigt och vi kan börja förbereda oss för sommaren.
På Holmögården måste vi komma igång redan tidigt i vår med
förberedelserna. Vi har två stora investeringar på gång, reparation av
toaletten på bottenvåningen och en ny avloppsanläggning.
Med dessa satsningar krymper vår kassa avsevärt, men investeringarna är
nödvändiga.
Vi försökte i höstas få en hyresgäst till Barnmorskebostaden, men det
lyckades tyvärr inte. Vi gjorde därför ett nytt avtal med Gunborg Rönnberg,
som alltså är fortsatt hyresgäst. Vi måste emellertid bestämma oss för vad
vi ska göra med Barnmorskebostaden. Det finns två alternativ. Antingen
lånar vi upp 600.000 – 1.000.000 kronor och reparerar huset, vilket skulle
innebära avsevärt högre hyra eller också tvingas vi till försäljning eftersom
ett fortsatt förfall innebär att det till slut blir obeboeligt. Pest eller kolera
således – sug på den karamellen. Det är medlemmarna som bestämmer.
Glöm förresten inte att betala medlemsavgiften, som fortfarande är
oförändrad.

Program 2012
Tisd. 27 mars

Medlemsmöte, Tomtebo

Ons 6 juni

Nationaldagsstädning med soppa

Fre 22 juni

Midsommarafton – Traditionellt firande

Fre, lör 29-30 juni

Postrodden

29 jun- 1 juli

Sea Jazz Holmön

6, 7 och 8 juli

Sommarteater

Lör 14 juli

Holmödagen

13, 14 och 15 juli

Sommarteater

Sön 15 juli

Årsmöte

21 - 26 juli

Norrlandsvecka

27 – 29 juli

Visfestival

Sönd 19 aug

Fyrdagen

Vandrarhem

Medlemsavgift: 60 kr för vuxna, 30 kr för barn

Holmögården 6 juni – 30 sept och Fyrvaktarbostaden
Bergudden 15 maj – 30 sep

Inbetalas till Plusgiro 4622815-1

Bokas på tel: 076-827 29 46

Jag hoppas att vi ses den 27 mars på Tomtebo. I annat fall har ni styrelsens
adresser och telefonnummer, så ni kan alltid nå oss med synpunkter.

Styrelsen:
Ulla Löfgren
Karin Forsberg
Monica Svanborg
Lotta Eriksson
Ulla Nordlöf Kendrick

Vänliga hälsningar
Styrelsen

070-2100607
070-6703640
070-2270957
070-6256493
070-2888932

ullakajsa@telia.com
karin.forsberg@gmail.com
monica.svanborg@umea.se
lottinen@yahoo.se
ullajack@gmail.com

