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Nygammalt infoblad 
På Holmöportalen finns det 

mesta av information om Holmön 
samlat. Det är dock många som 
inte har tillgång till internet när 
man besöker Holmön på somma-
ren. HUF vill nu därför aktivera 
”Destination Holmön”, det infor-
mationsblad som gavs ut under 
tiden för utvecklingsprojektet..  

I ”Destination Holmön” kom-
mer HUF och andra att informera 
om de olika projekt som pågår och 
lämna annan värdefull informa-
tion. Vidare kommer några av de 
aktiviteter, som ordnas på ön i 
sommar, att presenteras lite mer 
utförligt. Ett kalendarium med 
viktiga datum kommer också att 
finnas med, liksom viktiga kon-
taktvägar.  

Kommunikationer  
Den nya turlistan med färjan 

ger oss ca 130 fler turer per år. 
Det finns redan funderingar på om 
vissa turer bör ändras. Turlistan 
gäller dock i sommar och kommer 
att utvärderas efter säsongen.  

 
Ett annat problem är att buss-

turlistan i dag inte är anpassad till 
färjans alla turer. För morgonturen 

vardagar och söndagar kommer 
bussförebindelserna att fungera i 
båda vägar. För morgonturen lör-
dagar och turen mitt i dagen samt 
eftermiddagsturen fredag och lördag 
kan man ta bussen till Norrfjärden 
och vänta ca 1 tim till färjan kom-
mer. Det finns däremot ingen buss-
tur in till stan när färjan kommer. 
Vid eftermiddagsturen måndag till 
torsdag samt söndag väntar bussen 
in färjan om den inte är försenad. 
Det innebär att man till dessa turer 
har bussförbindelse båda vägar. 

Thage G Pettersons besök 
Thage G Pettersson har utsetts av 

Regeringen till förhandlingsman för 
bl a Holmötrafiken.  

Hans uppdrag består i att tillsam-
mans med Vägverket, Länstrafiken 
och Umeå kommun förhandla fram 
en lösning av hur Holmötrafiken 
kommer att se ut i framtiden. Ett 
förslag kommer att presenteras i 
månadsskiftet oktober-november. 
Den 17 maj besökte han Holmön 
tillsammans med en delegation med 
bl a landshövdingen Lorentz An-
dersson, kommunalrådet Lennart 
Holmlund och representanter från 
Vägverket, Länsstyrelsen, Kom-
munen, Ultra.  

Besöket blev mycket lyckat och 
Thage G Pettersson och övriga be-
sökare fick genomgripande presen-
tation av livet på Holmön och de 
möjligheter som finns till utveckling 
av samhället. Pettersson lovade att 
HUF kommer att få en roll i de 
kommande förhandlingarna och att 
han inte kommer att föreslå en lös-
ning som ingen vill ha.  

Presentationen från HUF finns 
anslagen på anslagstavlan på af-
fären. Kommer ni på något som vi 
inte har framfört kan ni omgående 
framföra det till Lena Egnell eller 
Gunnar Bäckström eftersom vi har 
möjlighet att komplettera med 
mera uppgifter. 

Samfällighetsföreningen 
Samfällighetsföreningen är 

detsamma som Holmöns byamän, 
d v s de som  ge-mensamt äger  
mark, fiskevatten mm på Holmön. 

Föreningen håller ordinarie 
årstämma lördag den 17 juni. 
Utöver stadgeenliga ärende 
kommer bl a att diskuteras: 
• Övertagandet av Holmön 1:1 

(Byvikenområdet) från 
Vägverket. En fråga som dra-
git ut på tiden. Umeå kommun 
har i början av juni gett klar-
tecken till att fungera som 
mellanhand i ärendet. Nu lig-
ger frågan hos Lantmäteri-
verket för  vidare beredning, 
bl a skall innan övertagandet 
några tomter avstyckas för 
Hamnkrogen, Båtmuseet och 
Umeå kommun. Något slutligt 
beslut torde inte föreligga 
förrän i höst. 

• Västerbottens Museum har 
genomfört en s k Antikvarisk 
Rapport av 24 kulturhistoriskt 
intressanta fiskemiljöer i 
Holmöskärgården. Av dessa 
är 7 utvalda för åtgärder med 
byggnadsvårdsbidrag under 
2006. En förutsättning är dock 
att ägarna är beredda att del-
finansiera de föreslagna upp-
rustningarna. 



Gruskrossen 
Tyvärr har arbetet med att få ut 

en gruskross till ön inte lyckats 
ännu. Mycket arbete har lagts ned 
av Tage Lundmark och Valter 
Holmberg för att försöka sam-
ordna hyra av pråm och gruskross. 
Det stora problemet är att det idag 
inte finns någon pråm på nära håll 
utan kostnaderna för att hyra in en 
är ofantligt stora. De försöker nu 
samordna med arbeten på Holmö-
gadd för att få ner kostnaderna. 
Detta innebär att bärlagret till par-
keringen i Byviken dröjer. Men 
det går bra att börja ställa sina bi-
lar där ändå. 

Loppmarknad 
Inger och Peter kommer att kö-

ra sin Loppis även i sommar. Hol-
mön Loppis ligger bredvid skolan 
och har öppet måndag, onsdag, 
fredag och lördag kl 12-14. 

Aktiviteter i sommar 
Midsommar 

 

 
 
Hembydgsföreningen ordnar 

traditionellt midsommarfirande på 
Holmögården med dans kring 

midsommarstången, kaféförsäljning, 
lotterier och andra aktiviteter. 
Postrodden 

I år firar Postrodden 25-årsjubi-
leum. Båtarna kommer till Holmön 
under fredagen den 30 juni. På kväl-
len blir det festligheter.  

 

 
 
Starten från Holmön sker kl 9.00 

på Lördagsmorgonen 1 juli.. 
SeaJazz 

Årets jazzfestival inleds fredag-
kväll den 7 juli på Hamnkrogen med 
Lars Enmarks Publika band och av-
slutas i kyrkan söndag den 9 juli 
med programmet från ”Mozart till 
jazz”. 

Det är Leif Hellman med Rulle 
Lindbergs trio som framträder. Leif 
Hellman är en sk världsartist som 
har Madrid som bostadsort för att 
klara av alla sina engagemang värl-
den runt. 

Lördag kväll på Panget får vi 
ånyo möjlighet att såväl äta som 
dansa och lyssna till ett riktigt stor-
band, drygt 20 musiker och 3 
vokalissor. 

Marlene Widmark kommer att 
utnämnas till årets Swingveteran. På 

Holmögården under lördagen får 
vi bl a möte Ann Kristin Hedmark 
och Lars Lystedt. Grillunch kom-
mer att serveras. Extrafärjor med 
anslutningsbuss kommer att finnas 
såväl fredagnatt, som lördagkväll 
och lördagnatt.  
Akvarellkurs 

Akvarellkurs på Holmögården 
11-14 juli. Lars A Persson är lära-
re. Ring Karin Lundman Rehn, tel 
090-133156 eller 070-2834830 
Holmödagen 

Holmödagen den 15 juli i 
Hembygdsföreningens regi med 
marknad, kaféförsäljning och 
aktiviteter vid Holmögården    
HUF kväll med grillning 

HUF ordnar en grillkväll med 
information om aktiviteter och ut-
veckling på Holmön. Vad har hänt 
med alla projekten som beskrevs i 
utvecklingsplanen? Samling på 
Båtmuseet kl 18.00. Grillmat med 
dryck serveras till självkost-
nadspris efter mötet.  
Musik i sommarkväll 

Under sommaren kommer 
kvällskonserter att ordnas i Holm-
öns kyrka. Först ut den 21 juli är 
Sara Ölén, sång, och Pelle Nord-
lander, piano. JM Duo spelar den 
4 augusti. 
Internationella Fyrdagen 

Berguddens fyr på Holmön 
samt fyren på Stora Fjäderägg 
visas för allmänheten, kl 12–15. 

 

Kalendarium 

 
2006-06-12  Båtmuseet öppnar för säsongen  
2006-06-23  Midsommarfirande på Holmögården  
2006-06-30--07-01 Postrodden  
2006-07-07--09  SeaJazz  
2006-07-11--14  Akvarellkurs på Holmögården.  
2006-07-15  Holmödagen  
2006-07-19 HUFs Infokväll med grillning   
2006-07-21  Musik i sommarkväll, kyrkan kl 20.00.  
2006-07-28--30  Visfestival  
2006-08-04  Musik i sommarkväll, kyrkan kl 20.00.  
2006-08-14  Båtmuseet stänger  
2006-08-20  Internationella fyrdagen  
 
 
 
 

Kontakt 
Båtmuseet tel 55220 
Damina Transporter mm tel 55008; 070-6636706 
Hamnkrogen tel 55111 
Panget tel 55015 
Slupen tel 55220 
Vandrarhem Bergudden tel 55140 
Vandrarhem Fjäderägg tel 55220 

Föreningar 
HUF  Lena Egnell, 55169 
Samfällighetsföeningen Gunnar Bäckström, 55084 
Hembygdsföreningen Birgitta Holmberg, 55057 

Redaktion 
Redaktör Olle Nygren tel 55008 
Ansv utg Lena Egnell tel 55169 
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