Holmöns Hembygds‐ och Intresseförening

Program 2013
10 – 12 maj

Invändig städning, fönsterputs Vandrarhemmen

Torsd 6 juni

Nationaldagsstädning (främst utomhus)

Fre 21 juni

Midsommarafton – Traditionellt firande
(frivilliga medarbetare sökes)

Fre, lör 28-29 juni

Postrodden

Lör 20 juli

Holmödagen

Sön 21 juli

Årsmöte

20 - 25 juli

Norrlandsvecka

26– 28 juli

Visfestival

11-13 aug

Sea Jazz Holmön

Sönd 18aug

Fyrdagen

Sönd 25 aug alt 1 sept

Växtbytardag (se affisch)

Medlemsbrev 2013

Vandrarhem
Holmögården 1 juni – 30 sept och Fyrvaktarbostaden
Bergudden 1 juni – 30 sep
Bokas på tel: 076-827 29 46
Styrelsen:
Ulla Löfgren
Karin Forsberg
Monica Svanborg
Lotta Eriksson
Ulla Nordlöf Kendrick
Suppl.
Ronja Lindkvist
Clarisssa Niemelä

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

073-8145591
070-2799757

ronja@holmon.com
svartasaxen@telia.com

Holmövänner!
Nu börjar solen värma igen. Västra Kvarken är isbelagd och i stället för färja
är det svävare och snöskoter som gäller, men hur otroligt det än verkade
för en tid sedan är sommaren snart här igen.
Redan i maj måste vi börja ställa i ordning vandrarhemmen. Helgen den
25‐26 maj är det uthyrt för barndop på Holmögården och helgen därefter
intar en barnkör från Härnösand Bergudden.
Vi får inte glömma bort vandrarhemmet på Bergudden. Därför ska vi i år
dela upp oss i två städpatruller. Det är inget som hindrar att vi även städar

andra dagar än de angivna. Anmäl gärna ert intresse till Lotta eller Ulla. Vi
bjuder som vanligt alla medhjälpare på soppa och fika.
Även detta år är det en del överhängande åtgärder som måste vidtas på
Holmögården. Troligen får vi föreläggande om att byta tre dörrar i övre
våningen samt montera en utrymningstrappa på norrgaveln samt
ytterligare några brandskyddsåtgärder.
Vi har ännu inte åtgärdat det spruckna avloppsröret från övre våningen
och hängrännor och stuprör bör bytas.

Barnmorskebostaden såldes i höstas. Tre anbud inkom. Samtliga slutade på
250000:‐ kronor. Som köpare antogs Gunborg Rönnberg, vår förutvarande
hyresgäst. Gunborg flyttar den 1 maj ut på Holmön och börjar därefter
dagspendla till Umeå.
Det blir inget skådespel på Holmön denna sommar. Det gick inte att pussla
ihop skådespelarnas almanackor med Hembygdsföreningens stående
aktiviteter. Den nybildade föreningen ”Holmöteater” beslöt att flytta
Holmön till Sävar över midsommar och veckan därefter. Vi hoppas att det
ger bra reklam för Holmön.
Då det inte blir någon teater har vi utrymme för andra kulturaktiviteter.
Kom gärna med idéer. I fjol provade vi att ha en ”växtbytardag”. Intresset
verkade inte så stort, men vi tänker prova i år igen och nu har vi lagt in det
i vårt program.
Vi behöver 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.

I december antog kommunstyrelsen i Umeå den strategiska planen som
framtagits i samarbete med Holmön. Trots detta beslöts två månader
senare att skolan skall säljas. Även en del andra tråkiga signaler har nått
oss. Johan och Cristopher kommer inte att orka driva Panget i sommar och
söker en intresserad arrendator. Har ni något tips går det bra att maila till
Johan JN.NYBERG@GMAIL.COM. Som ni förstår betyder det att vi måste
anstränga oss ändå mera för Holmöns utveckling.
Har Du några bra idéer är vi tacksamma om Du hör av Dig!
Vid förra årsmötet beslöts att höja medlemsavgiften till 100:‐ kronor för
vuxna och 50:‐ kronor för barn under 18 år.

Medlemsavgift: 100kr för vuxna, 50 kr för barn
Inbetalas till Plusgiro 4622815-1

Vänliga hälsningar
Styrelsen

