
 Kalendarium 2016 

Vecka Datum Ativitet 

22/23 5-6 juni Städning Holmögården 

25 24 juni Midsommarfirande 

26 1-2 juli Postrodd 

26 2-3 juli Holmöjazz 

27/28 9-13 juli Sommarteater 

29 23 juli Holmöveckan, Holmödagen 

29 24 juli Holmöveckan, Årsmöte  

30 25-28 juli Holmöveckan fortsätter 

30 29-31 juli Visfestival 

   

   

   

Övriga arrangemang – se anslagstavla och hemsida 

Hemsida  http://www.holmonhembygd.se 

Vandrarhem  

Holmögården 1 juni – 30 sept och Fyrvaktarbostaden 

Bergudden 1 juni – 30 sep, Bokas på tel: 076-827 29 46 

Styrelsen: 

Ulla Löfgren  070-2100607           ullakajsa@telia.com 

Karin Forsberg 070-6703640           karin.forsberg@gmail.com 

Lotta Eriksson 070-6256493           lottinen@yahoo.se 

Ulla Nordlöf  Kendrick 070-2888932           ullajack@gmail.com 

Elisabeth Eriksson 073-0282349           klappvagen18@gmail.com 

Britta Bergström 070-5230717           brittabergstrom44@ 

          gmail.com  

Suppl. 

Ronja Lindkvist 073-8145591            ronja@holmon.com 

Clarisssa Niemelä 070-2799757           svartasaxen@telia.com 

     

Holmöns Hembygds- och Intresseförening 

  
Foto: Elisabeth Eriksson 

Medlemsbrev 2016 

Holmövänner! 

Den nya färjan Capella har kommit. Trots alla domedagsprofetior har den 

klarat Kvarkens is, men nordlig vind över 9-10 meter/sek är ännu ett 

problem. 

Vi har också blivit med renar. Uppgifterna varierar, men mellan 500 och 

700 renar strövar nu runt i arkipelagen. Senast 30 april ska de ha lämnat 

kustlandet.  

OBS! Glöm inte medlemsavgiften! 
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Under hösten 2015 hade vi många sena gäster på Bergudden. Till och 

med under nyårshelgen var den södra lägenheten uthyrd till 

gäststudenter från olika delar av världen. 

 

Vi har försökt få någon näringsidkare på ön att ta över driften av 

Bergudden, men ännu är det ingen som har nappat ordentligt. 

 

Vid förra årsmötet antogs nya stadgar, vilka finns att läsa på hemsidan, 

där ni f.ö. också kan läsa årsmötesprotokoll och annat. Ni har också 

möjlighet att lägga in egna bilder i bildgalleriet. 

 

Apropå hemsida, ni följer väl vad som händer på ön genom att gå in på 

Holmon.com. 

 

Även i år får vi tillbaka samma krogvärd på Panget som föregående två år. 

De har nu ett tvåårskontrakt. Vi kan alltså se fram emot god mat och 

kanske också litet uppfräschningar här och där. Hela hösten och vintern 

har Panget ökat våra förväntningar genom inlägg på Facebook. 

 

Teatertraditionen fortsätter. Även i år blir det en nyskriven pjäs skriven 

av Alexander Fahlander med bistånd av Åke Sandström. Årets pjäs är 

inspirerad av Salteriet. 

 

Sea Jazz blir det den första helgen i juli, samma helg som postrodden 

startar från Holmön. Därför håller jazzen endast på lördag-söndag. 

 

Holmöveckan hoppas vi kunna fylla med mycket holmökultur och många 

”provapå” arrangemang . Den som har idéer och förslag uppmanas höra 

av sig till Birgitta Fritzdotter som har telefon 070-555 90 23. 

 

Visfestivalen går som vanligt av stapeln den sista helgen i juli. Det blir ett 

fullspäckat och varierat program även i år. 

 

Som tidigare behöver vi fler medlemmar som ställer upp för föreningen. 

Frivilliga arbetsinsatser är välkomna på plats i Holmögården och på 

Bergudden, men även bakning och lotterivinster är välkomna bidrag. 

 

Vi har ännu inte bestämt om vi skall anställa någon vandrarhemsvärd i år. 

Det är svårt att få det att gå ihop ekonomiskt. Om vi inte gör det kan ni 

räkna med att ännu mer ideella insatser behövs för bakning, 

gräsklippning och dylika sysslor. 

Vill ni anmäla ert intresse för att exempelvis baka eller ta på er 

gräsklippning en eller två gånger ringer ni bokningstelefonen  

076-827 29 46. 

 

Hör också gärna av er med idéer och tips! 

 

Medlemsavgift: 100kr för vuxna, 50 kr för barn 

Inbetalas till Plusgiro 4622815-1 

 

Vänliga hälsningar 

 

Styrelsen 

 


