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Nationaldagen den 6 juni var det, som traditionen bjuder, städdag på Holmögården. Ett gäng 

damer med Birgitta Holmberg i spetsen klippte gräs och städade på gården. Ett annat gäng 

med damer städade inne i huset. De manliga hjältarna var Torbjörn, Sune och Markus, som i 

anslutning till städdagen monterade den nya köksön. För årets soppa stod Elise, som bjöd på 

tomatsoppa. 

Midsommarafton bjöd på vackert väder och ett par hundra personer hade sökt sig till 

Holmögården. Programmet innehöll tipsrunda, fika och lotterier samt dans kring stången, som 

vanligt. Rulle Lindberg gladde med dragspelsmusik. 

Den 13-15 juli framfördes ett nyskrivet teaterstycke av Göran Burén, ”Ett spel om tro och 

hopp”. 

Den 14 juli firades Holmödagen. Försäljningsstånden fick med anledning av bl.a. teatern 

flytta till byvägen, vilket var mindre populärt. Det fantastiska fikabordet var desto mer 

uppskattat och antalet teaterbesökare stort. 

Årsmöte hölls på Holmön den 15 juli 2012. 

Valen: 

Till ordförande valdes Ulla Löfgren för 1 år, till ordinarie ledamöter för 2 år 

omvaldes Karin Forsberg, Monica Svanborg och Charlotta Eriksson, samtliga på 

två år. Till styrelsesuppleanter valdes Ronja Lindkvist och Clarissa Niemelä 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. Fikaförsäljningen gick bra och Ronjas 

och Idas fikabröd uppskattades mycket. Det gjorde även Elises och Ingers goda laxmackor. 

Evenemanget var välbesökt och stämningen god. De frivilliga arbetslagen, både ute och inne, 

gjorde ett fantastiskt jobb. Bara att resa alla tälten är ett mastodontjobb, vilket Torbjörn och 

Karin kan intyga. 

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

provade med försäljning av fika på Bergudden, men trängseln var inte så stor. 

Växtbytardag hölls den 25 augusti. Ganska få personer kom för att byta växter. 



Den 2 september arrangerade länsstyrelsen Naturreservatens dag. Föreningen var kontrakterad 

för att bjuda på korv och fika. 

Vandrarhemsverksamheten bedrevs som vanligt. Under sommaren har två vandrarhemsvärdar 

varit anställda Ronja Lindkvist och Anna Otterstedt. Dessutom hade vi tilldelats två ferieprao 

av kommunen under tre veckor vardera. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gästnätter Bergudden 166 433 386 410 432 425 

Gästnätter Holmögården 349 439 337 520 411 416 

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Medlemmar 176 178 189 169 144 113 

 

Föreningen beviljades under 2010 bidrag ur bygdemedel till handikapptoalett. Den befintliga 

toalettten i bottenvåningen på Holmögården handikappanpassades och samtidigt inreddes ett 

nytt städskåp och varmvattenberedaren placerades om.  

”Barnmorskehuset” annonserades ut till försäljning enligt beslut på årsstämman 2011. Tre 

anbud inkom, samtliga slutade märkligt nog på 250.000:- kronor. Styrelsen beslöt att anta den 

dåvarande hyresgästen som köpare. 

 

Slutord: 

Jag vill rikta ett tack till alla som med glädje och entusiasm medverkat till att vi kunnat 

genomföra verksamheten. Vi har haft nöjda vandrarhemskunder som uppskattat det 

omhändertagande de fått och sådant sprider sig. 

På Holmögården finns det mycket praktiskt att ta itu med. Vi kommer att få ett föreläggande 

från brandmyndigheten, hängrännor och stuprör måste bytas och taket i samlingssalen borde 

målas om, så villiga händer behövs även i framtiden.  

Vid förra årsmötet hade Birgitta Fritzdotter motionerat om att styrelsen skulle undersöka 

möjligheten att hitta annan huvudman till vandrarhemsverksamheten. Styrelsen har diskuterat 

frågan, men ser för närvarande inget alternativ till Hembygdsföreningen som huvudman. Vi 

fortsätter dock att överväga de alternativ som eventuellt dyker upp. 

 

Ulla Löfgren 

 

 

 



Holmön 2012-06-30 

 

 

Ulla Löfgren     Monica Svanberg 

ordf.     sekr. 

 

 

Karin Forsberg    Lotta Eriksson 

kassör     ledamot 

 

 

Ulla Nordlöf-Kendrick 

ledamot 

 


