
Verksamhetsberättelse Holmöns Hembygdsförening
2021-2022 (Verksamhetsåret omfattar tiden från 1 april 2021 – 31 mars 2022).

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden.

Utställningar och evenemang
De event som ägde rum i föreningens regi eller som i någon mån involverade
Holmögården under våren och sommaren 2021:

● Vårstädning
● Midsommarfirande
● Utställningen “Aurora Borealis på Holmön” av Magnus Nyberg på Holmögården
● Holmö Sommarteater
● Holmödagen
● Årsmöte
● Stigtrampardagar till Kvarnbäcken, Smedsnybruket och Ryssugnarna
● Fyrens dag på Bergudden
● Surströmmingsfest på Holmögården
● Svampexkursion tillsammans med svampföreningen Björksoppen
● Höststädning

Även detta år satte den rådande pandemin sin prägel på de event och aktiviteter som
genomfördes under verksamhetsåret. Om än postrodden, Visfestivalen och Seajazz
ställdes in på grund av omständigheterna så fortsatte också utvecklingen av de nya,
kreativa sätt som vi börjat fira våra högtidsdagar på. På midsommarafton kördes
återigen en blomsterklädd skrinda genom byn och Holmödagen spreds ut över ön.
Stigtrampardagarna blev av precis som året innan och på internationella fyrdagen sken
solen och besökare kunde i sedvanlig ordning lyssna till fyrens historia, denna gång med
fika  från Pangets pop up-café vid Bergudden. Också svampexkursionen och
surströmmingsfesten kunde bli av som tidigare år tack vare att dessa ägde rum
utomhus.

Medlemmar

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021

Medlemmar 144 113 148 145 165 143 148 148 140 136 141

Årsmötesvalen
Till ordförande valdes Sara Mossberg för en period av ett år.
Till styrelseledamöter omvaldes Anne Lindberg och Cathrin Backman Löfgren för en
period av två år.

Till suppleant i styrelsen valdes Josefin Hjärpe Lämås för en period av 1 år.
Karin Forsberg, Ulla Nordlöf Kendrick och Ulla Löfgren fortsatte sina styrelseuppdrag
med 1 år kvar på sina mandatperioder.  Hillevi Fransson fortsatte sitt styrelseuppdrag
som suppleant med 1 år kvar på sin mandatperiod.



Till revisorer valdes Torbjörn Eriksson och Lars Bernhardsson. Till suppleanter valdes
Marlene Sandström och Göran Flodström. 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. Årsmötet gav valberedningen möjlighet att på
eget initiativ adjungera en tredje person till valberedningen.

Övriga händelser

● Restaurering av Holmögården
Under årsmötet initierades en arbetsgrupp som under kommande år kommer att
se över och restaurera huvudbyggnaden på Holmögården. Under
verksamhetsåret har gruppen grävt i arkiven för att planera och skriva ihop de
bidragsansökningar som behövs för att kunna genomföra nödvändiga
renoveringar. Under sommaren 2022 planeras för workshops i
fönsterrenovering.

● Renovering av det gamla elverket
Under ledning av Karin Lundemark har initiativ till att renovera det gamla
elverket i byn tagits. Virket sågades på Holmöns byasåg under januari och
februari och har legat på tork under våren. Arbetet kommer att färdigställas efter
sommaren när virket torkat klart.

Slutord
Två år av pandemi är avklarade. Vi kan med stolthet blicka tillbaka på kreativa och nya
idéer som låtit oss samlas, lära och glädjas kring vår bygds levande kultur och historia.
Tack kära medlemmar för ännu ett år och tack för allt engagemang, deltagande och driv
som gör vår skärgårdsbygd så vackert levande!

Vi ses på byn!
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