
Sommaren 2016 är här och precis som de sen-

aste åren bjuder Holmön in till en rad aktiviteter 

och arrangemang. 

Tack vare alla aktiva ö- och föreningsvänner finns 

det mycket att se och göra under hela året. I slu-

tet av brevet återfinns ett kalendarium med 

många av sommarens aktiviteter. 

På www.holmon.com hittar du alltid senaste nytt 

om vad som händer på vår ö. 

 

Holmöns utvecklingsforum (HUF) 

Nyhetsbrevet du håller i din hand delas ut av HUF (Holmöns 

utvecklingsforum) som har till syfte att verka för att Hol-

mön ska bibehållas och utvecklas som en levande skär-

gårdsby. 

HUF består av en styrelse med dels valda ledamöter samt 

dels representanter från olika föreningar på ön. Under vin-

tern har styrelsen arbetat med ett flertal projekt. 

Bland annat har parkeringen i Byviken färdigställts sånär 

som på den belysning som skall komma på plats. Vi har 

Holmönytt! 
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Vill du veta mer? 
HUF – 070-2621368 (Tarja Lindkvist) 
Vattenfrågan – 070-5559023 (Birgitta Fritzdotter) 
Infrastrukturgruppen – 0705563540 (Thorbjörn Lindberg) 
Holmöns lanthandel – 090-55170 
Panget – 070-845 76 03, 070-845 76 03 
Holmöns Båtmuseum – 090-55220 
Holmöns hembygdsförening - 076-827 29 46 
 

också fortsatt arbetet med att förnya hemsi-

dan holmon.com samt inlett projekt för att få fler bänkar 

och anslagstavlor runtom i byn.  

Har du idéer om vad styrelsen skall arbeta med? Alla med-

lemmar välkomna att lämna sina förslag och ideer på före-

ningens forummöten. Nästa forummöte äger rum bakom 

Båtmuseet under det årliga grillmötet den 19 juli. Om du 

inte redan är medlem i HUF kan du maila dina kontaktupp-

gifter till ullakajsa@gmail.com. 

  

Holmöns Lanthandel 

Lågsäsongen har varit allt annat än låg på Holmöns Lant-

handel. Försäljningen fortsätter att öka, och hittills ser det 

ut som att det kommer fortsätta även under 2016. Det är 

full fart på affären med inskolning av sommarpersonalen 

och stora varuleveranser. Största förändringen inför den 

här sommaren är dom utökade öppettiderna som gäller 

från och med nu fram till mitten av augusti. Dom ser ut så 

här: måndag till fredag 10.00 -19.00. lördag 9.30-19.00 och 

söndag 10.00-19.00. Förutom Västra Kvarkens största dag-

ligvarusortiment har vi en lättare café- och matservering 

med bakeoff-bakverk, kylda och varma mackor och pizza 

gräddad i varmluftsugn.   

Vi ses på affär'n! 

 

Ansvarig utgivare Tarja Lindkvist 
Mer  information hittar du också på www.holmon.com 

 

http://holmon.com/
mailto:ullakajsa@gmail.com


Information om dricksvattnet på 

Holmön  

Under 2015 gjorde Umeva en utredning 

om problemen med vattenförsörjningen 

på Holmön. Syftet med utredningen var 

att kartlägga dagens vattenanläggningar 

på Holmön, identifiera brister och åt-

gärdsbehov, samt beskriva och kalky-

lera tänkbara framtida alternativ.  

Utredningen överlämnades till Umevas 

bolagsstyrelse i december 2015 som 

därefter fattade besluten att man kvar-

står som vattenleverantör på Holmön, 

att en översyn och uppdatering av avta-

len med kunderna på Holmön ska göras, 

och att man tills vidare inte ska medge 

någon ytterligare anslutning till vatten-

nätet. För att vidare åtgärder ska kunna 

tas för att öka vattentillgången på Hol-

mön krävs ett politiskt beslut som ger 

Umeva uppdrag göra detta. Läs mer om 

vattensituationen på www.holmon.com 

Samarbete med  arkitekthögskolan  

Under året som gått har studenter från 

Umeå Arkitekthögskola varit på Hol-

mön. Skolans masterprogram (LiAi) har 

haft ön som sitt fokusområde. Förutom 

elevernas individuella projekt har de 

även skapat bänkar som skall finnas 

uppställda på några platser i byn. Bän-

karna samt deras individuella arbeten 

finns utställda på Holmöns Båtmuseum 

under hela sommaren och utställningen 

är väl värt ett besök! 

Brand– och räddningsvärn 

På HUF:s årsmöte i september 2015 fick 

styrelsen i uppdrag att utreda bered-

skapen i händelse av brand eller annan 

olycka på Holmön samt att arbeta för 

att akutväskan med enklare vårdutrust-

ning ska finnas på ön.   

Styrelsen har träffat räddningsledare 

och brandchef i Umeå för att ge syn-

punkter och önskemål om utrustning 

och förbättrade rutiner vid olyckor och 

brand. Under försommaren har repre-

sentanter från räddningstjänst varit ute 

på Holmön och målsättningen från alla 

parter är att Holmöns beredskap skall 

bli bättre än vad den är idag. En plan 

har tagits fram för att öka beredskapen 

som bl a handlar om en karta med 

lämpliga vattentäkter i händelse av 

brand, larm via telefon/sms, pannlam-

por och overaller till frivilliga mm.  

På Holmön finns ett Brand- och rädd-

ningsvärn. Dess uppgift är att i första 

hand försöka hindra spridning av brän-

der som kan uppstå och att kunna 

hjälpa till vid räddningsaktioner. Att 

vara med i Brand- och räddningsvärnet 

är ett frivilligt åtagande och i det inget 

krav på att finnas tillgänglig på Holmön, 

man beslutar själv om man kan vara 

med just vid den insatsen.  

 

Brandvärnet har övning 1 gång per år, 

normalt inför sommarsäsongen.  

Idag finns ett drygt 40-tal frivilliga i Hol-

möns Brand- och räddningsvärn.  

Är du intresserad att vara med?  

 

Anmäl dig till Brand- och räddnings-

värnsledare Olle Nygren (e-post: 

olle@damina.se; tel: 070-6636706) 

 

 

Sommarmöte med HUF 
HUF bjuder till det traditionella 

Sommarmötet den 19 juli  
kl 18:30 vid båtmuseet.  

Förutom aktuell information 
från HUF grillar och umgås vi 

som vanligt.  Välkommen -  
anmälan på affär´n. 



Händer på Holmön i sommar! 
Mer info www.holmon.com 
 
2016-07-01--02  Postrodden med start på Holmön på lördag 2/7.  

2016-07-02--03  Årets SeaJazz på Holmön. Läs mer på www.seajazz.nu 

2016-07-03  Musikgudstjänst med SeaJazz i Holmöns kyrka kl 13.00  

2016-07-05  Musikquiz med Emil Lindahl på Holmögården kl 14.00  

2016-07-08  Levande musik med Blue Roses på Panget 

2016-07-09--13  Sommarteater Salta vindar! Mer info www.holmon.com/sommarteater 

2016-07-09  Grillbuffé med levande musik med Roaring Fourties på Panget 

2016-07-10  Mässa i Holmöns kyrka kl 11.00 

2016-07-13  Musik i sommarkväll Holmöns kyrka kl 20.00 med Maria Sidorowa, harpa, 

och Michel Neumann, flöjt. Fri entré! 

2016-07-16 Trubadurkväll Panget med Anders Hellström  

2016-07-17  Friluftsgudstjänst på Ödekyrkogården kl 11.  

2016-07-19  HUF Grillmöte vid Båtmuseet kl 18.30.  

2016-07-20 Musik i sommarkväll med Christina Knochenhauer, sopran,  

 Robert Holmin, tenor och Lars G Fredriksson, piano och orgel. Fri entré! 

2016-07-23  Holmödagen med försäljning, aktiviteter, fika mm vid Holmögården.  

2016-07-23  Räkafton och Trubadurkväll på Panget med Henke Baer  

20-16-07-24  Högmässa i Holmöns kyrka kl 11.00  

2016-07-24  Årsmöte Holmöns Hembygdsförening  

2016-07-25--28  Holmöveckan, mer info www.holmon.com  

2016-07-26-27  Kurs i repslageri med tygremsor på Holmöns Båtmuseum.  

2016-07-26  Musikquiz med Emil Lindahl på Holmögården kl 14.00  

2016-07-27 Musik i sommarkväll Holmöns kyrka kl 20.00. Människans väg - en berättelse 

i ord, bild och ton med Claes-Bertil Nilsson. Fri entré! 

2016-07-29—31 Visfestival Holmön. Mer info www.visfestivalen.nu 

2016-07-31 Gudstjänst i Visans tecken med Visfestivalen i Holmöns kyrka kl 11. 00 

2016-08-05 Kommenterad Mässa kl 19.00 i Holmöns kyrka  

2016-08-06  Årsmöte Hamnföreningen kl 10.00.  

2016-08-06 Räkafton &Trubadurkväll  med Anders Hellström på Panget 

2016-08-07  Gudstjänst i Holmöns kyrka kl 11.00 

2016-08-14  Panget stänger för säsongen.   

2016-08-21 Gudstjänst Sånger vi minns i Holmöns kyrka kl 11.00. Lunch på prästgården 

efter gudstjänsten. Anmälan på affär´n. 

2016-08-21 Internationella fyrdagen. Bl a visning av Berguddens fyr.  

2016-08-21  Båtmuseet stänger för säsongen  

 

          Ha en fin sommar!  

 

http://www.holmon.com

