
Verksamhetsberättelse Holmöns Hembygds- och Intresseförening 

2015-2016 
(Verksamhetsåret omfattar tiden från 1 april 2015 – 31 mars 2016) 

 

De återstående brandskyddsåtgärderna, såsom skyltar och dörrstängare samt utvändiga trappor åtgärdades 

under maj månad. Stefan och Tomas Israelsson monterade trappor. Målningsarbetena utfördes av Elisabeth 

Eriksson och Ulla Löfgren. 

Den 6 juni var det traditionsenlig städdag med traditionsenlig soppa. 

Midsommarafton  den 19 juni bjöd på vackert väder och ett par hundra personer hade sökt sig till 

Holmögården. För midsommarstången svarade trion Torbjörn Eriksson, Alf-Gunnar Forsgren och Lars 

Janzén och så förstås alla barnen som plockade blommor att smycka med. Rulle Lindberg gladde som 

vanligt med dragspelsmusik. 

 Postrodden den 27 juni blev åter inställd p.g.a. dåligt väder. 

 3-5 juli var det Seajazz på Holmögården. 

 4-8 juli uppförde Holmö Sommarteater den nyskrivna pjäsen ”Flyglarm – I krigets skugga”- 

 Den 18 juli firades traditionsenligt Holmödagen.  

 Årsmöte hölls på Holmön den 19 juli 2013. 

Valen: 

Till ordförande valdes Ulla Löfgren för 1 år, Elisabeth Eriksson nyvaldes på 2 år. Karin Forsberg 

Charlotta Eriksson, Ulla Nordlöf Kendrick och Britta Bergström hade ytterligare ett år kvar på sin 

mandatperiod. 

Till suppleanter på 1 år omvaldes Clarissa Niemelä och Ronja Lindkvist. 

Till revisorer omvaldes Torbjörn Eriksson,  omval 1 år, Per Grubbström, nyval 1 år. Bengt 

Bäckström, suppleant omval 1 år och Elise Tegström, suppleant nyval, 1 år 

Till valberedning valdes Maria Brännström, Torbjörn Eriksson och Bengt Bäckström , alla för 1 

år. Torbjörn utsågs till sammankallande. Till representant i bygdegårdarnas Riksförbund Birgitta 

Fritzdotter för 1 år och till HUF-representant Ulla Löfgren. 

 

 20-23 juli firades Holmöveckan (tidigare Norrlandsveckan) med många olika aktiviteter runt ön. 

 24-26 juli var föreningen som vanligt engagerade i Visfestivalen.  

 Den 16 augusti firades Fyrdagen på Bergudden.  

 22 augusti var det både extra årsmöte med stadgeändring, Växtbytardag och Surströmming på 

Holmögården. Växtbytardagen samlade ett fåtal, årsmötet var dock ovanligt välbesökt. 

Surströmming som lockbete fungerade. 

Under sommaren var Evelina Israelsson anställd som vandrarhemsvärd. Vi kunde också glädja oss åt många 

unga volontärer som hjälpte till, Carolina Löfgren, Josefin Israelsson, Moa Eriksson, Lotta Wiechel och 

Ludde Wiechel var de flitigaste. 

 

Årets statistik: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gästnätter Bergudden 433 386 410 432 425 691 235 220 

Gästnätter Holmögården 439 337 520 411 416 344 190 181 

 



Antalet gästnätter minskar synbart vid bägge vandrarhemmen. Det beror främst på att antalet stora grupper, 

såsom skolklasser har minskat. Säsongen på Bergudden har förlängts både med en längre uthyrning på 

hösten och en tidigare start på våren. Södra lägenheten var exempelvis uthyrd på nyårsafton. Särskilt 

påtagligt är det att Bergudden under lågsäsong besöks av så många utländska gäster. 

 

Medlemsantalet har varit i en svacka, men börjar nu ta sig igen. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Medlemmar 178 189 169 144 113 148 145 165 

 

 

       

Slutord: 

 

Åter igen ett tack till alla som medverkat till att vi kunnat genomföra verksamheten. Det skulle inte fungera 

om inte någon ställde upp och monterade tältdukar, bakade kakor, rensade ogräs, stod i serveringen, jobbade 

i köket eller satt vakter vid Visfestivalen och mycket, mycket mera. Det är särskilt glädjande med våra unga 

volontärer. Jag hoppas att de successivt kommer att ta över verksamheten. 

Riktigt nöjd med uppställningen från medlemmar i stort är jag dock inte. Var finns de som ser att gräset 

behöver klippas, gräsklipparen och trimmern lagas? Det är vårt största bekymmer. Vi kan göra allt annat 

själva, men trasiga maskiner och tungt kroppsarbete pallar vi dåligt för. Till det lilla fåtal som trots allt 

försöker lätta den bördan säger jag TACK! 

 

Ulla Löfgren 

 

Holmön 2016-07-10 

 

 

Ulla Löfgren  Karin Forsberg Elisabeth Eriksson Lotta Eriksson 

Ordförande  kasör  sekreterare 

 

 

Ulla Nordlöf Kendrick   Britta Bergström 

    

 


