
Arrendator sökes för långsiktig 
satsning på Sveriges Soligaste Ö 

 
 

Nu har du chansen att driva restaurang på sommaridyllen Holmön, 10 km utanför Umeås 
kust. 
 
Restaurangen hyrs ut fullt möblerad och med komplett utrustning. Det är bara att ta med din 
kunskap och entusiasm och köra igång. 
 
Vi har själva intresse av att investera mer på kvarkens oupptäckta pärla och söker främst 
efter någon med långsiktiga visioner om ön för framtida samarbete. 

Om Holmön 
Holmöarna hör till Umeå Kommun och ligger cirka en mil utanför fastlandet. Till ön tar man 
sig med en färja som drivs av Trafikverket och ses som en förlängning av det allmänna 
vägnätet varpå färjan är gul och gratis. 
 
Ute på ön finns bilväg och biltrafik men som turist tar man sig bäst runt på cykel. Till 
restaurangen finns även ett antal cyklar att tillgå för cykeluthyrning. På ön finns också gott 
om sevärdheter, inte minst formade av den vackra skärgårdsmiljön. För att ta sig an natur 
och hav tillhandahåller Länsstyrelsen väl underhållna vandringsleder med grillplatser. 
 
Ön besöks under sommarmånaderna av över 20 000 (21 316st 2018) som tar sig hit med 
hjälp av färjetrafiken. Utöver det tillkommer de som tar sig till ön med egen båt.  
 



Trenden med fler besökare varje år ger ett utökat kundunderlag till restaurangen med 
höjdpunkter som Visfestival, Holmöveckan, Postrodd mfl. 
 
För att kunna ta emot bokningar såsom bröllop eller fester så finns det cirka 100 bäddar som 
hyrs ut på ön. 

Snabbfakta 

Högsäsong 13 juni - 16 augusti 

Nettoomsättning ca 1 400 000 - 1 600 000 kr 

Antal anställda 4-6 st 

Huvudbyggnad 400 kvm, 120st sittplatser 

Uteservering 600 kvm, 60st sittplatser 

Arrendeavgift  
Kallhyra 120 000 kr exkl. moms per säsong 

Kontakt 
Är du intresserad, skriv gärna lite om dig själv och dina tankar. Vid frågor och funderingar 
tveka inte att ta kontakt. 
 
Kontaktuppgifter: 
E-post (Johan): Jn.nyberg@gmail.com 
Telefon (Christopher): 073-645 10 16 
 
 
 
Hälsningar 
Johan och Christopher 
 
 
 
 
 
Mer info om ön hittar du på: 
www.visitholmon.se - Information för turism 
www.holmon.se - Information för boende 
https://www.husmanhagberg.se/objekt/holmo-byavag-25-holmon/OBJ19286_1714601665 
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