
Verksamhetsberättelse Holmöns Hembygds- och 
Intresseförening 2011- 2012 
(Verksamhetsåret omfattar tiden från 1 april 2011 – 31 mars 2012) 
 
 
Nationaldagen den 6 juni firades med kombinerad arbetsdag och samvaro runt Birgitta 
Holmbergs fisksoppa. 

Den 23 juli firades traditionell Holmödag med försäljning fika, lotterier och en tipspromenad.  

Årsmöte hölls på Holmön den 24 juli 2011. 

Valen: 
Till ordförande valdes Ulla Löfgren för 1 år, till ordinarie ledamot valdes Ulla Nordlöf 
Kendrick för 2 år, till styrelsesuppleanter valdes Elise Tegström och Ludvig Eriksson båda för 
1 år. 
Till revisorer valdes Thorbjörn Eriksson och Olle Holmberg båda för 1 år, till 
revisorsuppleanter valdes Bengt Bäckström och Per Grubbström, båda för 1 år 
Till valberedning valdes Thorbjörn Eriksson och Bengt Bäckström , båda för 1 år. 
Bengt utsågs till sammankallande. Till suppleant i valberedningen valdes Kerstin  
Jacobsson för 1 år. Till representant i bygdegårdarnas Riksförbund Birgitta Fritzdotter för 1 år. 
 
Föreningen var som vanligt engagerade i Visfestivalen som hade något färre besökare än 
vanligt, men vädret och stämningen var på topp. Fikaförsäljningen gick bra och Ronjas och 
Idas fikabröd uppskattades mycket. Det gjorde även Elises och Ingers goda laxmackor.  

Internationella fyrdagen den tredje lördagen i augusti firades med öppet hus på Bergudden. 

Den 27 augusti var det surströmmingsfest på Holmögården. Uppslutningen till detta var god. 

Vandrarhemsverksamheten bedrevs som vanligt. Under sommaren har två vandrarhemsvärdar 
varit anställda Ida Egnell och Ronja Lindkvist. Dessutom hade vi tilldelats en ferieprao av 
kommunen under tre veckor. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Gästnätter Bergudden 286 166 433 386 410 432 
Gästnätter Holmögården 423 349 439 337 520 411 
 

Antalet betalande medlemmar har sjunkit något. Det beror troligen inte på den höga 
medlemsavgiften, men kan ha att göra med att inbetalningskorten numera i huvudsak skickas 
ut elektroniskt. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Medlemmar 186 176 178 189 169 144 
 



Den 27 mars 2012 hade ett 25-tal medlemmar hörsamamt kallelse att komma till 
medlemsmöte och få information från den nya distriktschefen på trafikverkets färjerederi, 
Roger Lundgren. 

Föreningen beviljades under 2010 bidrag ur bygdemedel till en ny tältsektion samt 
handikapptoalett. Styrelsen beslöt att handikappanpassa toaletten i bottenvåningen och att 
samtidigt anordna ett nytt utrymme för städmaterial. Detta arbete beställdes under våren. 

”Barnmorskehuset” annonserades till uthyrning under hösten. Då inga seriösa hyresgäster 
kunde uppbringas omedelbart gjordes en tillfällig uppgörelse med den hyresgäst som hyrt 
huset under sommaren. Uppgörelsen räcker fram till 1 sept. 2012. 

 

Slutord: 
Det har varit ett omtumlande år som ny ordförande i Holmöns Hembygds- och 
Intresseförening. Jag känner mig frustrerad över att så litet ”hembygd” och ”kultur” hinns 
med mellan brandkårsutryckningarna i anslutning till vandrarhemmen. Är det detta som är 
medlemmarnas högsta önskan med vår förening undrar jag. Varför har antalet frivilliga som 
ställer upp och hjälper till reducerats till ett fåtal? När jag var med och startade föreningen för 
33 år sedan var arbetsglädjen stor hos medlemmarna. Ett välbesökt årsmöte bör diskutera 
dessa och andra frågor. 
Ulla Löfgren 
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