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Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden. 
 
Arbetet med restaureringen av kvarnen på Halla har äntligen blivit av. Under hösten 
påbörjades arbetet som utfördes av Egil Sandström och Thomas Distler under 
antikvarisk tillsyn av Lena Tengner. Också skyltningen av kulturhistoriska platser har 
slutförts. Skyltar finns nu vid Kvarnbäcken, Kammen, fäbodplatsen vid Sunngrundrevet 
och Ryssugnarna vid Kontviken. Under 2019 kommer stigar att markeras och trampas 
upp till de platser som saknar en tydlig stig, gäller främst Kvarnbäcken och fäbodplatsen.  
 
Ansökan till länsstyrelsen och Jordbruksverket om bidrag för att bygga ut scenen på 
Holmögården beviljades och arbetet att bygga ut scenen genomfördes i juni 2019. 
Troligtvis kommer kostnaden i slutändan att överskrida den budgeterade summan, då 
man i samband med bygglovsansökan och i samråd med ljud- och ljusteknikerna liksom 
hänsyn till handikappanpassning gjort vissa förändringar. 
 
Under vinterhalvåret har ett utvecklingsprojekt tillsammans med HUF dragits igång. 
Projektet rör en projektansökan till tillväxtverket som lämnats in den 29 maj 2019 
gällande en förstudie om hur den kommersiella servicen kan förbättras på Holmön. 
Arbetet med ansökan har skett i samarbete med föreningar och näringsidkare på ön. 
Som medfinansiärer till projektet, om ansökan beviljas, är Umeå kommun, Umeå 
Universitet, Coompanion i Västerbotten samt Länsstyrelsen. I september 2019 kommer 
besked om medel beviljas eller ej.  
 
Den nya ordningen med att villiga medlemmar klipper gräset minst en gång per sommar 
fungerade även sommaren 2018, om än fler frivilliga själar behövs för att både 
gräsklippning och bakning till föreningens olika event ska fungera. En eloge till alla som 
på olika sätt hjälper till och bidrar med sin tid och sitt engagemang.  
 
Att enbart hyra ut Holmögården till grupper och inte enskilda bäddar visade sig vara ett 
lyckat koncept som kommer att fortsätta även framöver. Ekonomiskt har det inte heller 
betytt någon större förlust. 
 
Bergudden fortsätter att  drivas och utvecklas under Josefin Hjärpe Lämås. Styrelsen har 
därför beslutat att hon får sköta driften av Bergudden under samma villkor ytterligare 
ett år. Hembygdsföreningen står fortsatt som hyresgäst gentemot Fastighetsverket men 
all verksamhet sköts enskilt av Josefin H Lämås.  
 
Avtalet med Visfestival Holmön har fungerat väl. Efter att ha släppt ansvar för inköp och 
försäljning under festivalen, mot en ersättning som motsvarar vår nettointäkt på 
arrangemanget, tillhandahöll Hembygdsföreningen fortsatt med volontärer. En 
fördelning som underlättat och en ordning som kommer att fortsätta även 2019.  
 



Midsommarafton 2018 bjöd på riktigt busväder. Men regn och rusk hindrade inte glada 
midsommarfirare från att ta sig till Holmögården för sedvanligt fika och kaffe med påtår. 
Till och med dans runt midsommarstång, om än i miniatyr, styrdes spontant upp i salen.  
 
Kort om övriga event under sommaren 2018:  
 

● Postrodden 30 juni blev inställd pga vädret.  
● 7-11 juli var det dags för Holmö Sommarteater.  
● Den 22 juli var det ”Holmödagen”, som en avslutning på Holmöveckan 
● Årsmöte hölls på Holmögården den 22 juli. 
● 27-29 juli var det ”Visfestival Holmön”  
● Sea Jazz gick av stapeln på Holmögården den  14-15 juli . 
● 19 augusti firades Fyrens dag på Bergudden. 
● 25 augusti var det surströmming på Holmögården 
● 8 september, Svampexkursion tillsammans med svampföreningen ”Björksoppen”.  

 
Årsmötesvalen: 
 
Till ordförande valdes Josefin Hjärpe Lämås för 1 år. Ulla Löfgren, Karin Forsberg och 
Ulla Nordlöf Kendrick omvaldes som ordinarier ledamöter på 2 år. Sara Mossberg valdes 
som ny ledamot för 2 år. Gunborg Rönnberg har 1 år kvar av sin mandatperiod.  
 
Till suppleanter i styrelsen omvaldes Clarissa Tegström på 1 år och Anne Lindberg 
nyvaldes på 2 år.  
 
Till revisorer valdes valdes Per Grubbström och Torbjörn Eriksson till 
ordinarie samt Marlene Sandström och Lars Bernhardtson till suppleanter. Samtliga på 1 
år. 
 
Till valberedning valdes Maria Brännström och Ann-Katrin Flodström på 1 år. 
Sammankallande är Maria Brännström. 
 
Till representant i Bygdegårdarnas riksförbund omvaldes Birgitta Fritzdotter för ett år. 
Till styrelsens representant i HUF omvaldes Ulla Löfgren för ett år. 
 

Medlemmar: 
 

År  2009  2010 2011 2012  2013  2014   2015   2016 2017 2018 

Medlemmar   189   169   144  113   148   145   165   143 148 148 

 
Slutord: 
 
Ett nytt verksamhetsår är till ända. Det har varit ett utmanande år, med 
kommunikationerna under sommaren och den problematiska vinter som följde sedan. 
Men det är mycket som händer på vår ö i Kvarken och det är roligt att se att det trots allt 



finns ett positivt driv för att Holmön ska fortsätta vara en plats där människor kan bo, 
leva och verka. 
 
Sommaren 2018 blev den varmaste på länge och många som ville besöka ön fick trängas 
och köa i timmar då Helena Elisabeth trafikerade istället för Capella som låg på varv. En 
situation som gav stora konsekvenser för många aktörer på ön. Det märktes också i det 
minskade besöksantalet på både Visfestivalen och Sea Jazz.  
 
Men kommunikationerna hindrade inte sommarens kalendarium från att fyllas eller 
aktiviteter från att ske. Lena Tegnér och Birgitta Fritzdotter gjorde iordning en 
utställning med föremål från Holmöbornas hus och gårdar som presenterades på 
Holmögården. Holmödagen bjöd på fint väder och god uppslutning när årets auktion 
skulle gå av stapeln, en fin avslutning på en i övrigt fullspäckad Holmövecka. Också 
surströmmingsfesten, fyrens dag och svampexkursionen är event som alla blev av och 
lyckade. Tack till alla som bidrog med närvaro och engagemang i sommarens händelser 
och evenemang. Utan er skulle allt falla platt. Det är ju vi tillsammans som skapar den 
hembygd vi vill ha!  
 
Jag gläds också över att arbetet med att uppmärksamma våra natur- och 
kulturhistoriska platser fortsätter och att vi tillsammans gör dem mer tillgängliga. Våra 
årliga event så som midsommar och surströmmingsfester är viktiga inslag för både 
sammanhållning och traditionsbärande. Men det är roligt att mer också görs utanför 
Holmögården, Holmöarna rymmer ju så mycket som vi som hembygdsförening kan vara 
med och synliggöra och “sätta på kartan”.  
 
Tack till er alla, kära medlemmar för ett gott år! Vi ses på byn.  
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