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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

20190701- 20191231 
Så här har styrelsen sett ut: 
 
Ordförande Joar Sandström (Stiftelsen Holmöns Båtmuseum) 
Sekreterare Jorik Otterbjörk, enskild ledamot 
Kassör Olle Nygren (Hamnföreningen) 
Valda ledamöter Jenny Johansson (Byamän och Samfällighetsför) 

Johan Wiechel (Holmöns Lanthandel) 
Karin Lundemark, enskild ledamot 
Josefin Hjärpe Lämås, Holmöns hembygdsförening 
Leena Egnell, enskild ledamot 
Vera Lynöe, enskild ledamot 
Kalle Lindqvist, enskild ledamot 
Agneta Edlund (Sandvikstjärns samfällighetsförening) 
Kenneth Lundberg, enskild ledamot 
Moa Taflin, enskild ledamot 

 
 
Revisorer Marlene Sandström och Gustav Egnell 
 
Valberedning Staffan Lindkvist, Elenor Nordström och Maria Hedblom 
 
Verksamhetsåret har varit kort då nya stadgar antogs på årsmötet i september 2019. Enligt de nya 
stadgarna ska verksamhetsåret numer vara kalenderår. Under perioden 2019-07-01- 2020-12-31 har 
vi haft två protokollförda styrelsemöten, ett årsmöte, ett grillmöte samt fyra soppluncher. Alla möten 
har hållits på Prästgården. Utöver förändringen av verksamhetsåret kommer styrelsens 
sammansättning att förändras. Istället för att föreningar erbjuds plats i styrelsen, vilket fått till följd 
att vi varit många i styrelsen, kommer föreningsrepresentanter från och med nu att erbjudas plats i ett 
styrelseråd istället. Det innebär att alla som väljs till att vara med i styrelsen väljs på eget mandat. På 
så sätt hoppas vi att styrelsearbetet ska bli mer lättarbetat samtidigt som insynen/samverkan med 
föreningarna behålls i och med det nyinrättade styrelserådet.  
 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat i enlighet med verksamhetsplanen. 
 
Verksamhetsområde Rapport- och 

medansvariga 
Anmärkning 

Driva Projektet 
“Holmömodellen” 

Joar, Jorik Pågående, färdigt maj 2020. 

Göra om holmon.com Olle, Jorik, Joar Klart! 
Vattenfrågan Joar Inget nytt  
Arrangera två forummöten Styrelsen Har arrangerat ett årsmöte 

och fyra byaluncher. 
Verka för god dialog med 
alla föreningar 

Styrelsen Pågår 

Parkeringen/skrotbilar Jorik, Eivor 
 

pågår 

Vara aktiva i 
bredbandsfrågan 

Joar, Jorik pågår 



 
 
Holmömodellen 
Sedan september 2019 pågår projektet “Holmömodellen” som är ett EU-projekt som finansieras genom 
Tillväxtverket och Umeå Kommun. Projektet har fyra anställda projektledare, Jorik Otterbjörk (40%), Maja 
Hallén (30%), Elenor Nordström (30%) och Joar Sandström (30%). Arbetet ska leda fram till en 
handlingsplan om hur vi ska gå vidare med de idéer och lösningar om kommersiell service som väcks i 
projektet.  
 
Prästgården 
Beskedet om att Prästgården ska säljas var en bidragande orsak till att utvecklingsprojektet sjösattes. I 
december 2018 kom nämligen beskedet att Sävar-Holmön församling ska sälja Prästgården. På grund 
av kyrkans ansträngda ekonomi var tanken att huset skulle läggas ut till försäljning redan under denna 
sommar. 
Från HUF har vi varit tydliga med att byggnaden och dess verksamhet är viktiga för ön. För att få tid till att 
hitta en långsiktig lösning har vi kommit överens med församlingen om att skjuta på försäljningen ett år. 
Sedan 1 september driver HUF Prästgården. Driften sköts av Joar Sandström och Jorik Otterbjörk. Det 
arbete som nu väntar är att hitta en modell för hur Prästgården kan drivas framöver, men även hur köpet kan 
finansieras. Svenska Kyrkan har låtit värdera huset till 2,2 miljoner. Under våren 2020 behöver vi således 
presentera en plan för  hur ett övertagande ska gå till. 
 
Parkeringen 
Vi har återigen tagit ut en snöröjningsavgift för att bekosta snöröjning under vintern. Denna är oförändrad 
från föregående år, 300:-/bil. Vi har börjat diskutera att på sikt även ta ut avgift för hela året. Detta för att få 
en budget till att sköta driften av parkeringen bättre. För att möjliggöra detta behöver vi dock omförhandla 
arrendeavtalet med markägaren. Att ta bort skrotbilar från parkeringen har ombesörjts med hjälp av Eivor 
Wikström.  
 
Bredband 
För få anmälde sig till Umeå Energis erbjudande om bredband, 60% av fastighetsägarna behövde ansluta 
sig. Därför jobbar vi nu vidare med att hitta en annan lösning för att säkerställa goda möjligheter till 
bredband på ön. 
 
Hemsidorna 
HUF administrerar två hemsidor. Den ena hemsidan har följt med länge och är den välbekanta 
www.holmon.com. Hemsidan har gjorts om och 1 januari 2020 lanserades en ny hemsida, www.holmon.se. 
Den andra hemsidan, www.visitholmon.com, är omgjord och riktar sig till besökare som vill veta vad 
Holmön har att erbjuda. 
 
 
/Styrelsen 
 
Joar Sandström, ordförande Olle Nygren, kassör Jorik Otterbjörk, sekreterare 
 
 
Jenny Johansson Karin Lundemark Moa Taflin Josefin Hjärpe Lämås Vera Lynöe  
 
 
Kalle Lindkvist Leena Egnell Johan Wiechel Agneta Edlund Kenneth Lundberg 
 


