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Hus, befintliga tomter och möjliga tomter att avstycka på Holmön
Det finns inte många hus att hyra om man vill provbo på Holmön. Däremot finns avstyckade tomter
och det finns markägare som är beredd att stycka av och sälja tomter. Idag finns nedanstående
möjligheter. Se markeringar på kartan på nästa sida. Det går även att använda länkar till
internetkarta. Välj länken ”Visa på karta” och när kartan kommer upp visas en in-zoomad kartbild.
Välj GPS i rutan ”Visa på kartan” så visas en punkt på kartan och en ruta med lägeskoordinater.
Är du intresserad av andra områden på Holmön? Kontakt Olle Nygren, 090-55000, 070-6636706 eller
e-post: olle.nygren@holmon.com så kan jag förmedla kontakt med rätt markägare.
A. Sex avstyckade kommunala tomter i skogsdunge. [Visa på karta] Infart från Åkervägen. En tomt
av sex är bebyggd med parhus och såld. De fem övriga är lediga. Kommunalt vatten finns enl
uppgift framdraget till tomtgräns. Möjlighet finns för anslutning till enskild avloppsanläggning. El
finns nära. För mer information kontakta Lars Lundgren 090-162397 eller 070-3051718 eller Ethel
Eriksson 090-161256 eller 070-3801256 eller via e-post: tomt.nytt@umea.se.
B. Kyrkan har mark nedanför Prästgården där man är beredd att stycka av tomter till försäljning.
[Visa på karta] Kyrkan har också mark öster om gamla affären. [Visa på karta] Man diskuterar
även möjligheten att stycka av tomter på det senare markområdet. El finns nära och anslutning
till kommunalt vatten kan ske vid båda markområdena. Inget finns förberett för avlopp. För mer
information kontakta kyrkvaktmästare Åke Gustavsson, Sävar, 090-712766,
070-2613176 eller e-post: ake.gustafsson@svenskakyrkan.se.
C. Utrymme för två, ännu ej avstyckade, tomter i aspdunge nära Berguddsvägen. [Visa på karta]
Förberett för vattenanslutning till vattenförening med kommunalt vatten. Inget förberett för
avlopp. El finns nära. Kontakta Åsa Engman, 070-2055146, eller Olle Nygren, 090-55000, 0706636706 eller e-post: olle.nygren@holmon.com för mer information.
D. Utrymme för ännu ej avstyckade tomter innanför fyrplatsen tomt. [Visa på karta]
Lokaliseringsprövning vilande. Ingen enkel vattenanslutning möjlig. Grävd eller borrad brunn
möjlig. Erfarenheten visar dock att reningsfilter normalt behövs i sådana fall. Övriga stugägare på
Bergudden har anslutning för sjö- eller havsvatten samt tar dricksvatten på dunk från tappställe
vid affären. De diskuterar möjligheten att bilda en vattenföreningen och gräva ledning till byn, ca
2 km. Inget förberett för avlopp. El finns nära. Kontakta Olle Nygren, 090-55000, 070-6636706
eller e-post: olle.nygren@holmon.com för mer information.
E. Tomt till salu i skogsdunge på östra sidan av Byvägen. [Visa på karta] Oklart om tomten redan är
avstyckad. Vatten anslutning möjlig till vattenföreningen med kommunalt vatten. Inget förberett
för avlopp. El finns nära. Kontakta Sven Karlsson, 090-123794, för mer information.
F. Hus i Vintervägskroken. [Visa på karta] Uthyrning där permanentboende har företräde, men kan
även hyras för korttidsboende. F n är det uthyrt. Kontakta Marlen Sandström 070-2927100 för
mer information.

Version 2015-04-29

A
B

F

C
D

E

