
Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen i Holmöns Utvecklingsforum utgjordes under verksamhetsåret 2021 av ordförande Hillevi

Fransson, vice ordförande Joar Sandström, sekreterare Maria Furberg, kassör Olle Nygren, ledamot

Lena Egnell och ledamot Jenny Johansson. Revisorer har varit Marlene Sandström och Gustaf Egnell,

och valberedningen har utgjorts av Elenor Nordström (sammankallande) och Maria Hedblom.

Den nya styrelsen tillträdde i och med årsmötet 28 mars 2021. Under tiden fram till årsmötet 2022

genomfördes 12 st styrelsemöten och ett styrelserådsmöte. Forummöten planerades vid ett par

tillfällen men ställdes in på grund av oro för smittspridning av SARS CoV-2 eller osäkert trafikläge.

Arbetet i HUF sker i olika forum. Mycket av det praktiska arbetet görs i de olika arbetsgrupperna,

medan styrelsen kan sägas ha ett mer övergripande ansvar. När vissa större frågor ska diskuteras

bjuds styrelserådet in. Styrelserådet väljs av årsmötet och består av föreningar som är medlemmar i

HUF. Under verksamhetsåret 2021 bestod styrelserådet av HUF, HAEF, Hamnföreningen, Holmön

byamäns samfällighetsförening, Stiftelsen Holmöns båtmuseum, Holmöns hembygdsförening och

Sandvikstjärns samfällighetsförening.

På mötet med styrelserådet diskuterades frågan kring medlemskap, sedan styrelsen av årsmötet fått i

uppgift att titta på detta. Ett förslag på stadgeändring togs fram, vilket kommer lyftas på årsmötet

2022. Utöver detta har styrelsen arbetat med organiseringen av parkeringen i Byviken. Ett avtal har

under året träffats med Byamännen angående arrende av marken. HUF ansvarar bland annat för

röjning av sly och snö, vilket till viss del bekostas av en “vinterparkeringsavgift”. Arbetet är påbörjat

men behöver fortsätta under kommande verksamhetsår.

Styrelsen har under året också arbetat med att försöka tydliggöra formerna för arbetsgruppernas

arbete, t.ex. kring verksamhetsplan, kommunikation mellan arbetsgrupper och styrelsen, och

styrelsens åtaganden. KOM-gruppen och Blåljusgruppen är båda väletablerade arbetsgrupper, och

under året har även Besöksnäringsgruppen, Jordbruksnätverket och Omsorgsgruppen tillkommit. På

initiativ av styrelsen har en Bo-grupp bildats, men ännu inte påbörjat sitt arbete.

KOM-GRUPPEN

I början av 2021 arbetade gruppen med att få fram en skoterled över havet. Lösningen blev att Umeå

kommun, Länsstyrelsen och Regionen gemensamt bekostade arbetet. Arbetet för en hållbar

färjetrafik har fortgått. Efter ett möte mellan berörda parter och infrastrukturminister Thomas

Enertoh har en arbetsgrupp bildats av representanter för Trafikverket, Färjerederiet, Umeå kommun,

Regionen och Länsstyrelsen för att ta fram förslag för en hållbar lösning. HUF och KOM-gruppen

företräds där av kommunen. Under 2022 har KOM-gruppen arbetat för att ta bort inställelsetiderna

för helikoptern då färjan ställts in. Ett förslag på lösning från KOM-gruppen har mottagits positivt av

Kommunen. KOM-gruppen har under året också varit representerad i SRF:s färjegrupp, samt deltagit

på nationella möten med färjerederiet.



BLÅLJUSGRUPPEN

Dialog med räddningstjänst och ambulanssjukvård har förts med målsättning att förbättra

beredskapen vid brand och olyckor. Brandvärnet skulle under året ha försetts med en Vimek utrustad

med vattentank, vilken nu planeras levereras till sommaren 2022. Vid brand larmas frivilliga i

brandvärnet och önskemål om att även nås av sjukvårdslarm har framförts, vilket kräver IVPA-avtal

(i-väntan-på-ambulans) och utbildning av brandvärnet. Arbete med detta pågår.

BESÖKSNÄRINGSGRUPPEN

Gruppen bildades på initiativ av Johan Nyberg under våren 2021. Med sedan första mötet har

förutom Johan Nyberg varit Elenor Nordström, Joar Sandström, Olle Nygren och Josefin Lämås. Vårt

första möte hade vi den 11 april. Sedan dess har vi haft ytterligare 5 möten. Vårt huvudsakliga arbete

har handlat om att ta fram former för hur vi ska arbeta för att främja besöksnäringen på Holmön. Vi

har också fungerat som ett forum där informationsutbyte mellan oss som aktörer på ett smidigt sätt

delas. Alla som arbetar med besöksnäring är välkommen att vara med, och under kommande år ska

vi arbeta för att bredda oss.

JORDBRUKSNÄTVERKET

Under 2020 fick vi beviljat ett LONA-bidrag för att skapa bättre förutsättningar för pollinatörer på

markerna kring Fåfängan och söderut mot Degersjön. I stora drag innebär det att diken rensas och att

det längs med dessa skapas korridorer där vi sår in nektargivande växter. Vi återtog marker i bruk

som “legat för fäfot” i många år. För att bereda markerna för potatis och annan odling gröngödslades

de med klöver, ärtor och havre. Vi sådde även in lite blomster under både 2020 och 2021.

Utöver arbetsgrupperna ingår i HUF även aktiebolaget Holmöns Bygdebolag AB, som startades 2020 i

syfte att köpa och driva Prästgården. Arbetet i BYGDEBOLAGET har under sommaren fokuserat på att

hålla igång vandrarhemsverksamheten med Elenor Nordström som värd. P.g.a. pandemin var

bokningsläget lågt under försommaren men ökade under senare delen, dock utan större

gruppbokningar. Bygdebolaget har beviljats 30 000 kr i krisstöd. Umeå kommun har gett bidrag till

installation av elektroniska lås i Prästgården för att öka byggnadens tillgänglighet. Tvättstugan går att

boka och är åtkomlig separat. Förberedelser för bergvärmeinstallation har gjorts.
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