
Verksamhetsberättelse Holmöns Hembygds- och 
Intresseförening 2006 
 
”Barnmorskehuset” Holmön 8:33 inköptes av Umeå Kommun för 1 kr 2006-11-21. 
Fastigheten värderades av Lantmäterimyndigheten till 103 000 kr inför lagfartsansökan. Huset 
uthyrs f.n. till en privatperson. Det finns stora reparationsbehov, som vi inte har ekonomi för. 
 
Med anledning av våra åtaganden med fastigheter, har styrelsen på uppdrag av föregående 
årsmöte utsett ett fastighetsutskott bestående av Stefan Israelsson, Stig Nordin och Lars 
Janzén. Meningen är att de ska planera för fastighetsunderhåll. 
 
Vi inledde en ny tradition på nationaldagen den 6 juni med kombinerad arbetsdag och 
samvaro med Birgitta H:s fisksoppa. 
 
Vandrarhemsverksamheten på Bergudden drevs för första året i större skala. Bägge 
lägenheterna blev färdigställda. God beläggning. 
Gästnätter Bergudden: 286 
Gästnätter Holmögården: 423 
 
Traditionellt midsommarfirande på Holmögården.med dans kring midsommarstången och 
trevlig samvaro. 
 
Holmödagen arrangerades som vanligt med ett stort antal försäljare. Fikaförsäljning och 
lotterier gav bra intäkter. Utställning av gamla barnvagnar i storstugan. 
 
Visfestivalen gav goda intäkter till föreningen genom försäljning av fika och varm korv. 
Inledande grillfest arrangerades som vanligt. 
 
Bygdegårdsmedel på 30 000 kr har beviljats för att höja scenen på Holmögården, ett gammalt 
önskemål från Visum. 
 
Surströmmingsfest för medlemmarna ordnades i början av augusti.  
 
Internationella fyrdagen den 20 augusti firades med Öppet Hus på Bergudden. 
 
Sommaren 2006 hade vi under två 4-veckorsperioder två ungdomar anställda, som fungerade 
som stugfogdar. Vi har däremot haft vissa problem med att rekrytera stugfogdar under 
vinterhalvåret.  
 
Styrelsen har haft 5 styrelsemöten. Planering av våra arrangemang. Arbete kring förvärv och 
uthyrning av Barnmorskehuset. Styrelsen har utsett Birgitta Fritzdotter som vår representant i 
HUF:s styrelse. Vi har gått in som medlem i den nya Hamnföreningen. 
 
Föreningens ekonomi är god. Se särskild rapport. Medlemsutvecklingen är däremot snarast 
negativ. 
 
 2004 2005 2006 2007 
Betalande medlemmar 233 148 186 Prel. 157 



 
Hemsidan för Holmögården och Bergudden har uppdaterats. www.holmon.com/hembygd  
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