
HOLMÖNS FRAMTID 

 

Vi Holmöbor är allvarligt oroade för öns framtid. Befolkningsantalet minskar stadigt. Det är 

tio år sedan någon ny barnfamilj etablerade sig på ön. Skolan är nedlagd sedan ett par år. 

Kommer det att vara möjligt att bo härute i framtiden?  

  Om trafikunderlaget minskar så mycket att staten inte längre anser sig kunna upprätthålla 

åretrunt-trafik, går det inte längre att bo på ön. Holmön förvandlas till en sommarö och en 

femhundraårig tradition av fast bosättning går förlorad. För att vända den hotande 

utvecklingen krävs nya arbetstillfällen på ön och bra kommunikationer. 

  Vi har visat att vi är beredda att själva satsa och göra en aktiv insats för öns framtid, inte 

minst genom tillkomsten av den nya affären. Utvecklingen är inte ödesbestämd. Skolan har 

varit nedlagd två gånger tidigare sedan 70-talet, men öppnat igen när nya barnfamiljer kommit 

till. 

  Vi tror att en vindkraftetablering på Holmön ger stora möjligheter att vända utvecklingen. 

Under byggnadstiden blir det rush på ön, med allt vad det innebär för näringsliv och 

kommunikationer. Service och underhåll kommer att skapa långsiktiga arbetstillfällen och det 

är ett starkt intresse hos vindkraftbolaget att personalen bor på ön. Vindkraftanläggningarna 

kommer att vara en tung vikt i vågskålen när den framtida färjetrafiken ska beslutas. 

Bygdemedel kommer att tillföra resurser för byns utveckling.  

  Självklart innebär en vindkraftetablering påverkan på naturen. Alla ingrepp måste ske med 

största varsamhet och ett absolut villkor är att företaget monterar ner anläggningarna när de är 

uttjänta. Värdet av att bevara åretruntbebyggelsen på Holmön är emellertid så stort att det väl 

kan försvara ingreppen i miljön. 

  Holmön står vid ett vägskäl. Händer ingenting radikalt, väntar ett sakta borttynande av byn. 

Vi vill inte uppleva den dagen då gatlysena släcks och snön faller på tomma hus. Vi uppmanar 

därför enträget berörda myndigheter att se positivt på Slitevinds ansökan om att bygga en 

vindkraftpark på Holmöarna och därmed ge ön en ny chans till överlevnad. 

 

 


