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Minnesanteckningar från Forummöte den 19 januari 2008 på Holmöns 
Skola 
 

Efter det korta extra årsmötet inleddes forummötet med att Lena överlämnade ordet till Bo-
Gunnar Pettersson som berättade om arbetet med att undersöka och planera för en flyttning av 
butiken till Byviken. Översiktsritningar är klara och presenterades på OH-bilder. Platsen för 
butiken är föreslagen att ligga mellan nya parkeringen och infarten till Återvinningsgården. 
Byggnaden delas in i en mindre uppvärmd butiksdel samt ett lager/sommarbutik utan 
uppvärmning. Även en cafédel med boklåda finns med. Man undersöker även möjligheten att 
ha kvar postfack inomhus för bofasta. Ansökan om bidrag har lämnats in till Länstyrelsen. 

Thorbjörn Lindberg informerade om Infrastrukturgruppen (IS-gruppen). Kontakter har tagits 
med lokala politiker, lokala riksdagmän samt lokala myndigheter. Det är oklart hur 
vintertrafiken ska fungera i vinter. Gruppen avvaktar remiss från Länsstyrelsen avseende 
Vägverkets Färjerederiets ansökan om trafiktillstånd för svävare. Boende i Norrfjärden 
avvaktar också. Beslut med anledning av vår hemställan väntas inom kort. Det är oklart hur 
Färjerederiet kommer att hantera trafiken när färjan klassas ner till 60 passagerare den 1 
januari 2009. Mattias (den nye färjeledschefen) har kallat IS-gruppen och HUF till ett samtal 
den 10/2. Bullerskydd i Norrfjärden beräknas kosta ca 100 000 kr/fastighet. 

Lena informerade om Länstrafikens förslag till förändringar av färjans turlista för att passa 
med bussarna. HUF har gett synpunkter och förslag till vissa förändringar bl a att lägga 
lördagsturen till kl 8 från Holmön istället för kl 10. Vägverket har accepterat förslaget. 
Förslaget innebär att sena färjan går 17.30 från Norrfjärden alla vardagar vintersäsongen och 
17.00 sommarssäsongen utom fredag då den går kl 18.00. Lördagar går färjan kl 8.00 från 
Holmön och 9.00 från Norrfjärden. Önskemål framfördes från pendlare om att färjan även 
sommartid bör gå 17.30. Mattias noterade detta önskemål. Då kommer dock inte den turen att 
passa med bussturlistan kommande sommar. 

Lena tog även upp frågan om det nu införda fiskeförbudet innanför 3 m djup. En grupp 
tillsattes med bl a Leif Eriksson som fick i uppdrag att sätta sig in ifrågan och se hur man kan 
påverka detta beslut. 
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Mötet avslutades med 20 min gruppdiskussioner för att ”spåna” fram idéer som kan hjälpa till 
att öka inflyttningen till Holmön. Några exempel idéer var: 

• Bättre kommunikationer 

• Marknadsför tomter bättre 

• Hus/stuga/lägenhet att hyra ut till de som vil pröva att bo på Holmön 

• Liten flyktingmottagning 

• Marknadsför skolan för att locka barnfamiljer 

• Kontaktperson som kan knyta samman intrsserade med rätt personer på ön 

• Företagslokaler 

• Positiva reportage i media 

• Nya arbetstillfällen kan vara service typ frisör, massage, fotvård mm för besökande 
turister 

• Nyttja vandrarhemmen för minikonferenser utanför semesterperioden 
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