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Medborgarförslag 

Jag föreslår en politiskt beslutad utvecklingsplan för Holmön framtagen i 
dialog med Holmöborna. 

Motiv 

Holmön ingår inte i översiktsplanen för kommunen och har heller inga områdesbestämmelser 
för planering av byggande och utveckling. I den nu aktuella kustplanen ingår inte heller 
Holmön. Detta innebär att det inte finns några tydliga signaler om vad Umeå kommun vill 
med Holmön för framtiden. Jag föreslår därför att en särskild utvecklingsplan utarbetas i 
dialog mellan Umeå kommun och Holmöborna, såväl bofasta som fritidsboende. 

Vi behöver en viljeyttring av det slaget för att veta att allt det arbete vi nu lägger ner för 
Holmöns fortsatta utveckling är meningsfullt och att vi arbetar i en gemensamt uttalad 
riktning. (se bifogad beskrivning under rubrik Bakgrund). Umeå kommun har tidigare uttalat 
som sin policy att göra vad man kan för att möjliggöra åretruntboende på Holmön. 

Umeå kommun stöttar Holmön i enskilda frågor, så som t.ex  flyttning av affären, 
övertagande av hamnen, kommunikationsfrågan m.m. men det finns ingen uttalad helhets-
ambition vad gäller öns utveckling, vilket vi är många som efterlyser. 

Vindkraftsutbyggnad har också aktualiserats vilket ytterligare understryker behovet av 
övergripande planering. 

Ett utslag av brist på helhetssyn är senast beslutet om försäljning av öns skolbyggnad utan 
dialog i frågan med företrädare för Holmön. Skolan är central för öns verksamhet som 
samlingsplats och bredbandscentrum, förutom den hittills huvudsakliga verksamheten med 
förskola och skola. Holmöns Utvecklingsforum HUF (samlingsförening för öns föreningar för 
Holmöns utveckling) nåddes av beslutet via ett mail om att skolan skulle tömmas för 
försäljning, 1 månad efter beslut om detta i tekniska nämnden 17 mars, vilket vi inte 
underrättats om. 

För skolbyggnadens fortsatta framtid lämnas av ovanstående anledning ett separat 
medborgarförslag. 

Förslag 

Jag föreslår en politiskt beslutad utvecklingsplan för Holmön framtagen i 
dialog med Holmöborna. Formen för planen och tidsintervall för 
revideringar i framtiden bör också bestämmas. 

Med vänlig hälsning!                                                     

……………………………………….                                Person- och adressuppgifter n.sida 



Birgitta Fritzdotter                       personnr: 19460427-6982 

Öbackavägen 22 

903 33 Umeå 

Tel: 090 - 77 42 43  alt 070 - 555 90 23 

e-postadress: fritzdotter.birgitta@telia.com 

 

 

                                       

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakgrund 

Permanentboende och fritidsboende på Holmön lägger ner mycket tid och är på många sätt 
aktiva i arbetet med att bevara ön för åretruntboende och som det attraktiva och unika 
besöksmål ön är i Umeå kommun. Vi ser också ett ökat intresse och efterfrågan av 
möjligheter såväl lokalt, nationellt som internationellt. Senaste tidens osäkerheter i 
kommunikationer till avlägsna semesterorter aktualiserar än mer att ta vara på näraliggande 
möjligheter till rekreation och upplevelser i en levande skärgårdsmiljö. Det rimmar också väl 
med Umeå kommuns ambition om en hållbar utveckling. 

• Holmöns affär drivs året om som ekonomisk förening av ca 300 permanent-och 
fritidsboende med såväl medlemsavgifter som ideellt arbete och just nu flytt och 
nybyggnad i Byviken för att öka omsättningen 

• Hamnen drivs på samma sätt efter övertagandet från Vägverket och rustas upp 
med medlemmarnas ekonomiska stöd och ideella arbetsinsatser. Just nu upprustas 
gästhamnen med nytt virke och bättre konstruktion för att ta emot sommarperiodens 
gäster. 

• Nya unga ägare till Holmö havsbad jobbar intensivt med att utveckla verksamheten 
genom ombyggnad, utveckling och nya idéer. 

• Holmöns för närvarande enda lantbrukarfamilj satsar på uppfödning av kor och kalvar, 
getter och linderödssvin. 

• En infrastrukturgrupp (IS-gruppen) bildades inom HUF för ett par år sedan utifrån ett 
starkt stöd från ön för att jobba med kommunikationsfrågan som är en livlina för 
Holmöns utveckling. 

• Kaplangården, servicehuset för äldre, initierades av öbor för många år sedan och drivs 
med stöd från Sävar kommundelsnämnd. Det möjliggör för gamla och behövande öbor 
att slippa flytta från Holmön i slutet av livet, för föräldrar från fastlandet att komma 
närmare sina barn och ger också arbetsmöjligheter för yngre. 

• Holmöns Hembygdsförening driver två uppskattade vandrarhem- Holmögården och 
Berguddens fyrplats- för att kunna bereda besökare övernattningsmöjligheter och 
rekreation. Det sker också ideellt och under sommarperioden med hjälp av s.k. 
ungdomsplatser. Holmögården är också plats för den mycket uppskattade och 
välbesökta Visfestivalen sedan 20 år tillbaka med föreningen som medarrangör. 
Många av sommarens aktiviteter för besökare utöver detta arrangeras också av 
hembygdsföreningen 

• Holmöns Båtmuseum, som bedöms som ett av Sveriges bästa i sitt slag, ägs av en 
stiftelse men drivs av föreningen Båtmuseets Vänner, med många evenemang, 
utställningar och kurser under intensiva somrar. Även detta med mycket kraftfulla 
ideella insatser. 

• Båtmuseet äger också STF-vandrarhemmet i fyrvaktarbostäderna på St. Fjäderägg och 
Holmöslupen som seglar gäster dit. Vandrarhem och slup arrenderas av den ekonom-
iska föreningen Vind i seglen. 

• Föreningen Norrlandsvecka Holmön bildades 2009 och genomförde med stöd av 
UR nära och många ideella insatser en mycket lyckad ”Norrlandsvecka Holmön” i 
syfte att visa upp Holmön genom att erbjuda aktiviteter för besökare och öbor och 
information om möjligheterna att leva och bo på Holmön. I år kommer vi att 
genomföra den under 24-29 juli, veckan före Visfestivalen. Valda scener ur vårt 
omtalade Holmöspel (från 1991, -93 och -94) kommer då också att uppföras som 
ett vandrande byaspel. 



Utöver ovannämnda beskrivna aktiviteter och verksamheter görs många fler insatser såväl 
gemensamt i föreningar som av enskilda för att behålla Holmöskärgården som den unika och 
fantastiska natur-och kulturmiljö den är.  

Holmöbornas hopp är att Umeå kommuns valda ska inse värdet av detta och stötta våra 
ambitioner. 


