
HUF Sommarbrev 2022

Sommaren är här och efter två års uppehåll kan vi äntligen se fram emot festivaler, postrodd och andra festligheter på
ön. Tack vare alla aktiva ö- och föreningsvänner finns det mycket att se och göra på Holmön under hela året.  Med det
här brevet vill vi i HUF:s styrelse hälsa glad sommar och presentera ett kalendarium med många av sommarens
aktiviteter. Vi passar också på att informera om vilka vi är och några saker som föreningen har på gång. På
www.holmon.se hittar du alltid senaste nytt om vad som händer på vår ö.

Holmöns utvecklingsforum (HUF)
Sommarbrevet som du håller i din hand delas ut av HUF (Holmöns utvecklingsforum), en förening som har till syfte att
verka för att Holmön ska bibehållas och utvecklas som en levande skärgårdsby.

Styrelsen består av Joar Sandström (ordförande), Hillevi Fransson (sekreterare), Olle Nygren (kassör), Lena Egnell
(ledamot), Maria Furberg (ledamot) och Jenny Johansson (ledamot).

Utöver styrelsen finns ett styrelseråd där öns föreningar som erlagt medlemsavgift finns representerade. Varje förening
äger även rösträtt på årsstämman. Privatpersoner kan vara stödjande medlemmar i HUF.

Holmöns Bygdebolag
Holmöns Bygdebolag bildades 2020 för att förvärva Prästgården på Holmön. För att finansiera köpet har aktier sålts
och vi är idag över 250 delägare som tillsammans köpt aktier för över 500 000 kronor! Styrelsen i Bygdebolaget består
av Maja Hallén (ordförande), Elenor Nordström (kassör), Joar Sandström (sekreterare) och Jorik Otterbjörk (ledamot).
Bygdebolagets främsta uppgift är att äga och förvalta Prästgården. Sedan 1 maj är Lise Mellroth anställd på deltid som
driftansvarig.

För att fira att Prästgården nu ägs gemensamt genom ett bygdebolag planerar vi att bjuda in till grillfest på Prästgården
den 21 juli kl 19.

Arbetsgrupper
Mycket av arbetet i HUF äger rum i våra arbetsgrupper. Vi har i dagsläget sex arbetsgrupper som alla arbetar efter
individuella verksamhetsplaner. Våra arbetsgrupper är Blåljusgruppen, Bogruppen, Kommunikationsgruppen,
Turismgruppen, Odlingsnätverket och Omsorgsgruppen. Vill du delta i arbetet? Kontakta någon i styrelsen!

Parkeringen i Byviken
Utöver arbetsgrupperna ansvarar HUF även för parkeringen i Byviken. Hittills har det varit gratis att använda
parkeringen sommartid, men för att ha råd att underhålla parkeringen kommer vi att börja ta ut en parkeringsavgift. Vi
uppmanar alla som inte använder sina bilar regelbundet att parkera dem hemma på sina gårdar.

Vill du komma i kontakt med oss? Maila till holmonsutvecklingsforum@gmail.com eller prata med någon i styrelsen!

Hoppas vi ses på grillfesten! Glad sommar!

mailto:holmonsutvecklingsforum@gmail.com


Holmöns evenemangskalender juli - augusti

JULI

En gång i veckan under juli månad arrangerar hembygdsföreningen stigtrampardagar till kulturhistoriska platser på
ön. Vilken dag det blir beror på väder och vind, håll utkik på hembygdsföreningens facebooksida eller holmon.se för
mer info.

2022-07-02 Postrodden. För mer info, se www.holmon.se

2022-07-06 Musik i sommarkväll. Holmöns kyrka kl 20.00. Gustav och Ramona Jannert. Ideer till konsert: vi planerar
att spela Robert Schumanns första sonat för violin och piano! Vi har också repertoar av svenske Hilding Hallnäs och
kan komplettera med mindre stycken såsom Beethovens romans och Sarasates Malaguena. Vi spelar också gärna
något för violin och orgel – jag har bland annat skrivit en partita över koralen ”Den rätt på dig o Jesu tror” för
instrumenten.

2022-07-10 Konsert med Glesbygdn. Glesbygdn inleder sin sommarturne på Holmön! Café Panget kl 17.

2022-07-15 Dans på Panget. Båtmuseets vänner, Umeå folkmusikförening samt studieförbundet Bilda kommer att
arrangera ett dansevenemang på Panget i sommar den 15 juli. Start kl 19.00 med dansutlärning mellan 19-20. Dansen
som lärs ut för kvällen är polska. Dansutlärningen leds av boende på ön bla Sara Mossberg. Spelar gör spelmän och
spelkvinnor från ön och från fastlandet.

2022-07-16 - 2022-07-20 Holmö sommarteater. Årets teater håller till på scenen vid Holmögården. Biljetter säljs via
Biljettcentrum och kommer även att finnas på Holmöns Lanthandel. För mer information, se www.holmon.se

2022-07-20 Musik i sommarkväll. Holmöns kyrka kl 20.00. För mer info, se www.holmon.se

2022-07-21 Grillfest på Prästgården. Vi firar att vi köpt Prästgården! För mer info, se www.holmon.se

2022-07-23 Holmödagen med traktorparad. Holmöns egen dag som arrangeras av hembygdsföreningen
Marknadsstånd och aktiviteter runt om i byn och ute på gårdarna. Vill du vara med? Kontakta Sara Mossberg
(0736755907) senast 15 juli om vad du vill bidra med. Petter Lämås organiserar traktorrallyt. Vill du vara med?
Kontakta Petter (070-938 82 91).

2022-07-28 Affärens dag. Mer info om aktiviteter och tider kommer på www.holmon.se.

2022-07-29 – 2022-07-31 Visfestivalen med artister som Lisa Miskovsky, J-p Nyströms, Maxida Märak och Mats
Ronander. Mer info om artister och program finns på www.visfestivalen.nu

AUGUSTI

2022-08-13 - 2022-08-14 SeaJazz. Konserter på Holmögården under lördag 13.8 kl 13.00 – 17.00. På söndag 14.8
musikgudstjänst i kyrkan kl 13:00 – 14:30. Mer info om artister och program finns på www.seajazz.nu

2022-08-20–21 Internationella fyrdagen. Se www.holmon.se för mer info.

2022-08-27 Surströmmingsfest på Holmögården. Arrangeras av hembygdsföreningen. Håll utkik på föreningens
facebooksida eller holmon.se för mer info.

Observera att fler aktiviteter kan tillkomma under sommaren, för fullständigt kalendarium, se www.holmon.se
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