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Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. 
 
Under våren ansökte föreningen om anslag ur bygdemedel för att renovera kvarnen på 
Halla, vilket avslogs. Däremot beviljades föreningen bidrag för att skylta kulturhistoriska 
platser. Dessa är vid platsen för skvaltkvarnen vid Kvarnbäcken, gravarna på Kammen, 
fäboden vid Sunngrundrevet och Ryssugnarna vid Kontviken.  
En ny ansökan gjordes till länsstyrelsen för att byta ut kvarnvingarna på kvarnen på 
Halla. Till detta beviljades ett 90%-igt bidrag och arbetena påbörjas i september och 
utförs av Egil Sandström och Thomas Distler under antikvarisk tillsyn av Lena Tengner.  
En ansökan har också gjorts till länsstyrelsen och Jordbruksverket om bidrag för att 
bygga ut scenen på Holmögården. Ett 25%-igt bidrag har beviljats ut bygdemedel, 
medan Jordbruksverket ännu inte har lämnat besked. 
 
Under vintern 2017 togs den stora grandungen på Holmögården ner. Föreningen 
investerade då i grovplanering av tomten i denna del. Den 6 juni samma år ställde 
många frivilliga upp och finplanerade (så gott det gick), vilket gjorde tomten till den fina 
park det är i dag. 
Den nya ordningen med att villiga medlemmar klipper gräset minst en gång per sommar 
fungerade väldigt fint och ordningen följs upp även sommaren 2018. 
Detsamma gäller den frivilliga bakningen. Alla intresserade som tillfrågats har levererat 
sina kakor och rulltårtor exemplariskt. 
Detta och det faktum att bädduthyrningen på Holmögården har slopats, har i sin tur 
betytt att styrelsen avlastats mycket och att verksamheten fungerat utan någon anställd. 
Ekonomiskt har det inte heller betytt något avbräck. 
 
Bergudden har utvecklats under Josefin Hjärpe Lämås. Styrelsen har därför beslutat att 
hon får sköta driften av Bergudden under samma villkor ytterligare ett år. 
 
Även avtalet med Visfestival Holmön löpte väl. Det innebar att de tog över allt ansvar för 
organisation, inköp och försäljning under visfestivalen mot en ersättning som motsvarar 
vår nettointäkt på arrangemanget. Hembygdsföreningen tillhandahöll dock, som 
tidigare, volontärer. Denna ordning kommer att gälla även sommaren 2018. 
 
Midsommarafton den 23 juni 2017 bjöd på strålande väder och glada, kransprydda 
besökare köade till det, som vanligt, överdådiga kaffebordet. Även detta år var det 
Torbjörn Eriksson, Alf-Gunnar Forsgren, Lars Janzén och Rulle Lindberg som ansvarade 
för att tillsammans med barnen göra en fin midsommarstång och se till att barn och 
vuxna, i dubbla led, kunde fröjdas i dansen.  
 

 Postrodden den 1 juli blev av, men många bröt. 
 Sea Jazz gick av stapeln på Holmögården den 15 – 16 juli. 
 8-12 juli var det dags för Holmö Sommarteater.  
 Den 22 juli var det ”Holmödagen”. 
 Årsmöte hölls på Holmögården den 23 juli. 



 
 

 
Årsmötesvalen: 
Till ordförande valdes Ulla Löfgren för 1 år, Elisabeth Eriksson omvaldes på ett år. 
Gunborg Rönnberg nyvaldes på två år. 
 
Till suppleanter i styrelsen omvaldes Clarissa Tegström, Josefin Hjärpe Lämås, bägge på 
ett år. 
 
Till revisorer omvaldes Torbjörn Eriksson och Per Grubbström för en mandattid på ett 
år. Till revisorssuppleanter nyvaldes Marlene Sandström medan Lars Bernhardsson 
omvaldes i ett år. 
 
Till valberedning valdes Torbjörn Eriksson, Maria Brännströ. Sammankallande blev 
Torbjörn Eriksson. 
 
Till representant i Bygdegårdarnas riksförbund omvaldes Birgitta Fritzdotter för ett år. 
Till styrelsens representant i HUF valdes Ulla Löfgren för ett år. 
 

 23-28 juli firades Holmöveckan. 
 28-30 juli var det ”Visfestival Holmön”, som drog rekordpublik till ön. 
 19 augusti firades Fyrens dag på Bergudden. 
 26 augusti, Svampexkursion tillsammans med svampföreningen ”Björksoppen”.  
 26 augusti var det också avslutningsfest med surströmming på Holmögården, 

trångt, gott och trevligt. 
 
Ungdomarna Moa Eriksson, Lotta Wiechel och Ludde Wiechel ställde upp som 
volontärer också detta år. 
 
 
 

Medlemmar: 
 

År 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 2017 

Medlemmar  189  169  144  113  148  145  165  143 148 

 
Slutord: 
 
Ett nytt verksamhetsår är till ända. Tankarna på att lämna vandrarhemsverksamheten 
för att satsa mer på kulturminnesvård och kulturaktiviteter har till en del blivit 
verklighet. Det finns dock mycket som fortfarande kan lyftas fram för att visa på hur 
holmöbornas strävsamma vardag har satt spår, inte minst i naturen.  
Under våren 2018 kom Karin Lundemark med idén att vi skulle anordna en kväll med 
Holmölåtar framförda av lokala förmågor eller personer med stark anknytning till 



Holmön. Veckan efter vårt årsmöte blir den kvällen av. Jag hoppas att den kommer att 
uppskattas och kan bli en tradition. 
 
En kvartett bestående av Sara Mossberg, Joar Sandström, Petter Lämås och jag, Ulla 
Löfgren har under verksamhetsåret jobbat med skyltarna till fyra kulturhistoriska 
platser. Jag hoppas att de två platser som det ännu inte finns några stigar till, 
Skvaltkvarnstället och Fädbodstället, skall kompletteras med utmärkta stigar under 
kommande säsong. Det finns för övrigt önskemål om fler stigar till kulturhistoriska 
platser, vilka jag hoppas skall kunna realiseras allt eftersom.  
 
Det har varit ett bra år. Insatserna för att göra vår tomt fin har lett till att det nu är med 
stolthet jag tittar upp mot gården när jag åker till Byviken. En annan lyckad investering 
var att byta ut trasiga hängrännor och stuprör på framsidan av huset, men ack det skulle 
behöva målas och fönsterna behöver kittas om. 
 
Ungefär 15 procent av föreningens medlemmar har ställt upp och gjort större eller 
mindre insatser för vår gemensamma trivsel. Ett stort Tack till ER! Jag vet inte om det är 
en bra eller dålig siffra, men jag vet att det kommer att krävas mer om vår förening skall 
kunna fortsätta att vara en motor på ön. Fler eldsjälar och fler som är villiga att arbeta 
för den gemensamma trevnaden på Världens finaste ö. 
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