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Hej!
Efter en lång och innehållsrik sommar har vi nu fått träda in i höstens
mörker och den stundande vintern.

I styrelsen för Holmöns Utvecklingsforum sitter i år Hillevi Fransson
(ordförande), Olle Nygren (kassör), Maria Furberg (sekreterare), Lena
Egnell, Jenny Johansson och Joar Sandström. Utöver styrelsearbetet pågår
arbete i våra fyra arbetsgrupper och i Bygdebolaget.

Arbetet i BYGDEBOLAGET har under sommaren främst varit inriktat på
att, med Elenor Nordström som värd, hålla igång vandrarhemsverksam-
heten. På grund av rådande pandemi var bokningsläget lågt under
försommaren men ökade under juli och augusti. Större gruppbokningar
uteblev tyvärr nästan helt. Under hösten har läget någorlunda återgått till
det normala, med både gruppbokningar och dagverksamhet. Som komp-
ensation för de lägre intäkterna beviljades vi 30.000 kr i krisstöd. Utöver
detta har vi fått bidrag från Umeå kommun för byte till elektroniska lås,
vilket ska göra byggnaden mer tillgänglig. Den som behöver tillträde till
huset får en kod som fungerar under den tid besöket gäller. Tvättstugan
har fått ett eget lås och går fint att komma åt från den bakre dörren. Under
hösten har arbetet med att få till stånd en kommande bergvärmeinstal-
lation påbörjats. Planen är att investeringen ska vara färdig inför vintern
2022.

KOM-GRUPPEN har under hösten arbetat för att mötet med
infrastrukturministern som ställdes in under försommaren skulle bli av.
Mötet ägde rum den 19 oktober, och på Holmöportalen finns en samman-
fattning från mötet. Då vi inte är en av avtalsparterna deltar vi inte själva
under dessa möten. Däremot för vi en dialog med berörda parter för att
försäkra oss om att de som medverkar vid mötena förstår hela problem-
bilden. Dialogen med Umeå kommun har fördjupats och ansvariga
tjänstemän besöker Holmön fredagen den 26 november. Vid besöket
bjuder HUF på soppa kl 12 på Prästgården för alla som vill komma och
prata en stund. Det fortsatta arbetet fokuserar på att under rådande
omständigheter få till en så bra trafiklösning som möjligt inför vintern. Så
snart vi hör något mer läggs Information ut på Holmöportalen.

BLÅLJUSGRUPPEN har under året varit i dialog med räddningstjänst och
ambulanssjukvård för att försöka förbättra beredskapen vid brand och
olyckor. Brandvärnet skulle under året ha försetts med en Vimek utrustad
med vattentank, men på grund av problem med trafiken kommer denna
först nästa sommar. Vid brand larmas frivilliga i brandvärnet. Önskemål
finns om att även nås av sjukvårdslarm, vilket kräver att det upprättas avtal
mellan räddningstjänst och ambulanssjukvård. Arbete med detta pågår.

Utöver KOM-gruppen och Blåljus-gruppen är även en BOENDE-GRUPP
under uppstart. Dessutom har det under året formats en TURISM-GRUPP.
Mer information från dessa grupper kommer under våren.

Liksom tidigare år tar HUF ut en kostnad
för VINTERPARKERING vid parkeringen
nere vid affären. Avgiften är tänkt att
täcka bl.a. snöröjning. Anmälan och bet-
alning sker på affären!

Sist men inte minst vill vi bjuda in till
SAMKVÄM med glögg och gröt på
Prästgården söndag 5 dec kl 14. Om
vädret tillåter håller vi till utomhus, i
annat fall inomhus. Förutom glögg, gröt
och trevliga samtal, kommer Bygdebo-
laget prata lite kort om vad som händer
på Prästgården!

Ingen anmälan krävs, men ser ni oss på
byn får ni gärna säga om ni kommer så
blir det lättare att beräkna gröten.

Varmt välkomna!
önskar styrelsen genom Hillevi

Kontaktuppgifter till oss i styrelsen
hittar du på Holmö-portalen
(holmon.se)


