Verksamhetsberättelse Holmöns Hembygdsförening
2019-2020 (Verksamhetsåret omfattar tiden från 1 april 2019 – 31 mars 2020).
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden.
Utställningar och evenemang
De event som ägde rum i föreningens regi eller som i någon mån involverade
Holmögården under våren och sommaren 2019:
















Tunnbrödets dag, 12 maj
Städdag, 6 juni
Midsommar, 21 juni
Postrodden, 29-30 juni, start från Holmön
Holmö Sommarteater, 6-10 juli
Holmövecka med nya inslag så som melodikryss
Holmödagen 20 juli, 40-årsjubileum
Årsmöte 21 juli, Holmögården
Stigtrampardagar ägde rum i juli månad
Visfestival Holmön, 25-28 juli
Sea Jazz gick av stapeln på Holmögården den 9-10 augusti
Fyrens dag på Bergudden, 18 augusti
Surströmmingsfest på Holmögården, 24 augusti
Svampexkursion tillsammans med svampföreningen ”Björksoppen”, 7 september
Höststäd på Holmögården, 21 september

Under sommaren tog flera utställningar plats på Holmögården. Först ut var Agneta
Edlunds utställning med gamla tapeter från gårdarna på ön, ett axplock av allt hon hittat
visades. Agneta kommer att fortsätta med grävandet efter gamla tapeter på Holmöns
gårdar. Senare visades Lena Tegnérs och Birgitta Fritzdotters utställning
“Holmökvinnor” - en utställning om kvinnor som genom åren bott och verkat på
Holmöarna. Delar av text och bild från utställningen Holmökvinnor har även publicerats
i den digitala tidskriften “Västerbotten förr och nu” som lanserades i början av 2020.
Den andra lördagen i maj deltog Hembygdsföreningen för första gången i
Tunnbrödsakademins nationella firande av Tunnbrödets dag. Tunnbröd bakat på olika
recept bakades i öns olika bagarstugor och togs med till Holmögården tillsammans med
en mängd favorittillbehör från alla håll och kanter. Mycket gott, mycket fint och mycket
festlig stämning. En tradition som vi hoppas lever vidare!
Till allas stora glädje kunde postrodden 2019 genomföras. Förutom att Holmögården
tjänade som logi åt tappra roddare deltog flera av föreningens medlemmar både i
roddarlag och genom att sprida allmogestämning vid kajen.
I samband med Holmödagen och föreningens 40-årsfirande visades en
jubileumsutställning med material från arkiven ur Hembygdsföreningens historia.
Dessutom kom en samlad skrift av O M Anderssons memoarer från Holmön att
publiceras. Holmön bjöd på vackert väder den lördagen i juli och föreningen bjöd på

jubileumstårta vid sidan av den sedvanliga kakfesten till förmånliga priser. Även en
bakelsetävling tog plats på scen där en värdig vinnare utsågs!
Som en fortsättning på skyltprojektet arrangerades under sommaren några olika
stigtramparutflykter, så kallade “stigtrampardagar”. Dessa gick till Kvarnbäcken och
Lillsundgrundets fäbodvall och var mycket uppskattade. I planeringen av evenamang
coronasommaren 2020 är stigtrampardagar ett givet inslag.
Trots regn och rusk kom över 35 besökare till Berguddens fyr under internationella
fyrdagen den 18 augusti. Josefin och Petter Lämås tog emot och guidade de regnvåta
besökarna.
Den årliga surströmmingsfesten tog i år plats utomhus! Då många i styrelsen hade
förhinder att delta denna gång gjordes en utlysning på Facebook för att samla frivilliga
till att ställa upp på förberedelserna inför kalaset. Tack alla som kom och tack alla som
hjälpte till med lökhackande, burköppnande, dukning och städ!
Holmögården
Bidrag från Europeiska jordbruksfonden och bygdemedel för att bygga ut scenen på
Holmögården beviljades och ombyggnaden genomfördes i juni 2019. Kostnaden kom i
slutändan att överskrida den budgeterade summan, då man i samband med
bygglovsansökan och med hänsyn till ljud, ljus och handikappanpassning samt
färjetrafiken behövde göra vissa förändringar. Hembygdsföreningen och Visans vänner i
Umeå ska enligt avtal dela på den kostnad som inte täcktes av bidrag, 73000 kr. Denna
kostnad förklarar årets underskott för föreningen.
Övrigt rörande Holmögården för året var att städdagen i juni kompletterades med ett
höststäd i september, liknande vårstädet men i omvänd ordning för att stänga ner och
vintra hembygdsgården. Under sommaren 2019 fortsatte vi även med föregående års
idé om att de medlemmar som vill kommer och klipper gräset på Holmögården. Detta
fungerade bra. En eloge till alla som på olika sätt hjälper till och bidrar med sin tid och
sitt engagemang.
Övriga händelser
Styrelsen har med glädje följt och deltagit i HUF:s utvecklingsprojekt “Holmömodellen”.
Vi har deltagit i diskussioner och föreningsmöten gällande Holmöns potential,
aktiviteter och framtid och spånat kring samarbeten.
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Årsmötesvalen
Till ordförande valdes Josefin Lämås för en period av ett år.
Till styrelseledamot valdes Anne Lindberg för en period av två år. Karin Forsberg, Ulla
Nordlöf Kendrick, Ulla Löfgren och Sara Mossberg fortsatte sina styrelseuppdrag med ett
år kvar på sina mandatperioder.
Till suppleanter i styrelsen valdes Cathrin Backman Löfgren och Emma Hansson för en
period av två år.
Till revisorer valdes Per Grubbström och Torbjörn Eriksson. Till suppleanter valdes
Marlene Sandström och Lars Bernhardsson. Samtliga för en period av ett år.
Till valberedning valdes Maria Brännström och Ann-Katrin Flodström för en period av
ett år. Sammankallande Maria Brännström.
Till representant i Holmöns Utvecklingsforum (HUF) valdes Josefin Lämås.
Årsmötet 2019 gav i uppdrag åt styrelsen att undersöka konsekvenser av och fatta
beslut i frågan kring skifte av föreningens hemvist, från Bygdegårdarnas Riksförbund till
Hembygdsförbundet. Frågan har undersökts och styrelsen har kommit fram till att
föreningen bör vara med i Hembygdsförbundet. Övergången håller på att verkställas.
Slutord
Så kan vi se tillbaka på ännu ett år i föreningens nu 40-åriga historia! Vi är stolta att få
vara en del av en förening som skapat och fortsätter att skapa trivsamhet och
gemenskap på byn, samtidigt som vi får vara med och och bevara och uppmärksamma
de traditioner och den kulturhistoria vi värdesätter. Tack kära medlemmar för ert
engagemang, deltagande och driv som gör vår skärgårdsbygd levande!
Vi ses på byn!
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