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Medborgarförslag 
 
 
Jag föreslår att Holmö skola får bli kvar som resurs till Holmön med 
nedanstående motiv. 
 
Motiv 
I samband med kommunsammanslagningen 1974 ingick skolbyggnaden med kommunalsal i de 
fastigheter som överläts från Holmöns kommun till Umeå kommun. Skolverksamheten har sedan 
dess drivits vidare under två olika perioder och på senare år även med förskoleverksamhet och 
fritidshem. 
 
Utöver skolverksamheten är skolbyggnaden öns verkliga nav som enda och tillräckligt stora sam-
lingsplats året runt för många föreningar. Allt arbete i Holmöns Utvecklingsforum – HUF (sam-
lingsförening för öns föreningar för Holmöns utveckling) utgår från skolan. Där tog vi fram vår 
utvecklingsplan”Framtidsfolket” 1998 under en hel vinter. Där fattades beslut om att driva affären 
som ekonomisk förening, likaså beslutet om att överta hamnen på samma sätt. Holmöns samfällig-
hetsförening, Holmöns Jaktvårdsförening, Postroddsföreningen och många fler har sin naturliga 
mötesplats där och många samlingar i både glädje och sorg sker där. Det är helt enkelt den själv-
klara och idag enda  mötesplatsen på Holmön sedan generationer tillbaka. 
 
Holmöns ”bredbandscentrum” är också placerat på skolans tak och vind med mikrovågslänk för 
kontakt med fastlandet och Umnet samt med antenner och annan utrustning för de lokala radionäten 
på ön. Ett av dessa nät också servar Kommunens kustorter på fastlandet, bl a Ivarsboda, Mittifjär-
den, Ostnäs m fl. 
 
För tillfället sviktar underlaget med tillräckligt många barn för att fortsätta skolverksamheten som 
hittills. HUF har för närvarande som högsta prioritet att göra allt för att få fler att flytta ut till Hol-
mön, särskilt barnfamiljer. Det sker bl a genom annonser, information på hemsidan, länkar på andra 
hemsidor och genom att arrangera Norrlandsvecka Holmön för att konkret visa upp och informera 
om öns kvaliteter och möjligheter. Vi har också kontakt med flera intresserade bl a barnfamiljer, 
som undersöker möjligheterna att flytta ut. 



Den information som vi fick här på ön innebar att skoldelen i huset skulle läggas i malpåse tills-
vidare, för att kunna ”väckas till liv” vid behov. Detta trodde vi fram till dess att HUF nåddes av 
beslutet via ett mail om att skolhuset skulle tömmas för försäljning. Vi fick beskedet en månad efter 
att beslut om detta tagits i Tekniska nämnden den 17 mars. Ett beslut som togs, utan någon som 
helst föregående dialog med oss Holmöbor, i denna för oss jätteviktiga fråga. 
 
På ön finns många idéer om vad skolhuset kan användas till förutom de fortsatta ovannämnda 
verksamheterna. Exempelvis i) som kontorsplatser för egenföretagare med tillgång till bredbands-
möjligheter och gemensam administration, ii) som lokal för videokonferens då sådan utrusning 
finns, iii) som beredningsplats för förädling av råvaror som bär och svamp från ön (lokal 
produktion) då köket uppfyller de krav som ställs, iv) som internetkafé sommartid och v) som 
biolokal mm.  
 
Då beslutet om ombyggnad och renovering av skolan togs 2006, utifrån bl a Livsmedelsverkets 
krav på köksstandard, förutsåg ingen hur barnunderlaget för skola och förskola skulle komma att 
utvecklas under de närmaste åren. Det borde redan då har föregåtts av en dialog om vad renoverin-
gen innebar ur rent ekonomisk synpunkt i framtiden. Den kostnaden har nu föranlett ett plötsligt be-
slut om försäljning. Det är dock inte bara en fastighetsförsäljning vilken som helst. Den skulle inne-
bära att vår mest centrala mötes- och arbetsplats, för bl a det ideella arbetet med öns utveckling, 
rycks undan. Det kommer därmed att motverka kommunens ambitioner om medborgaransvar och 
delaktighet. Vidare kommer en försäljning att påverka öns digitala infrastruktur negativt då bred-
bandsförbindelsens tekniska utrustning finns på skolhusets tak och vind. 
 
 
Förslag 
 
Jag föreslår att Holmön skolhus får bli kvar som en resurs för Holmön under 
former som Umeå kommun och holmöborna tillsammans kan nå en 
överenskommelse om. 
 
 
 
Holmön dag som ovan 
 
 
 
 
Olle Nygren 
540610-8653 


