Välkommen till
Holmön

Solens och vindarnas ö mitt i
Kvarken
Tankar om Holmöns framtid
Det värsta av vindkraftsbullret på Holmön har guskelov lagt sig. Alla
intresserade av liv och boende på ön kan nu börja eller fortsätta planera för
Holmön som ett levande skärgårdssamhälle. Det måste vara detta som gäller, att
lägga allt groll åsides och lägga upp ett långtidsschema för överlevnad, att
samarbeta, eljest kommer det att gå åt skogen. Bl a Holmöns samfällighet och
byaman adresseras detta till. Ni har ett stort ansvar!
När jag ännu förunnas att vistas på ön från maj till september är jag den äldsta
holmöbon därute och har mycket i minnet från tiden före andra världskriget
(1939) till freden (1945) och alla åren därefter. Förhoppningsvis om Gud vill
och mina hängslen håller ett tag till kommer en utgåva om min nu 87-åriga
levnad på Holmön att bli det helt dominerande innehållet
Jag har ställt mig frågan och sett tillbaka; är Holmön ”bättre” i dag än när 250
personer tampades med varann på den tre mil långa arkipelagen? Mitt svar blir
”nja”!! Förvisso har vi långt bättre kommunikationer med fastlandet nu för
tiden än när ”pisspottan” i öbornas mun kallad, den egentliga första färjan
rullade över Kvarken mot ostnäslandet. Dock, vi hade två affärer, fungerande
skola, präst och kyrka och en aktiv kommun om än med liten kassa som
fordrade hushållning. Men visst lurade spöket i vassen. Avbefolkningen började
och tilltog. Jag erinrar mig då byns präst (kring 50-talet) som intervjuades om

Holmöns framtid och hans dom var inte särskilt mild; ”den ser nog ganska
dyster ut”.
Han fick både rätt och fel. Holmön har börjat blomstra igen tack vare turismen,
men!!! det gäller enbart från maj till framåt höstkanten. Därför är fråga, om
Holmön ska överleva i vår konkurrensutsatta tillvaro mera aktuell än tillförne.
Bra Sven K om du orkar kämpa för ön, bättre det än då du ivrade för vkr! Ön
måste ha en långsiktig strategi för expansion alla årets månader. Frågan är, finns
någon entreprenör en eller flera med den ambitionen och Umeå kommun måste
ideligen påverkas i såna framtida engagemang? Risken är eljest påfallande stor
att det går åt andra hållet.
En möjlighet vore om byns företagare, har räknat fram minst sju, kunde gå
samman och påverka utvecklingen. Detta gäller ju i högsta grad även deras
överlevnad.
En form som många har använt är att få kulturella EU pengar. Jag kan ta ett
exempel från ”mina” trakter Skagshamn 17 km NO Örnsköldsvik som kunnat
upprätta ett fiskeviste med matservering, museum en väg till kulturområdet med
stolpar om fiskelägets historia samt div aktiviteter för barn med EU stöd. EU
kan vara generös om kulturella motiv åberopas för allmänt nyttjande. När har
Holmön överhuvudtaget fått nåt bidrag i den vägen?
Detta skulle kunna ordnas även på Holmön – en kulturgata från kajen och upp
till forna strandledet vid ”Panget”. Samt omedelbart, en välkomstskylt på
kajområdet med svenska flaggan i topp! Företagare i allmänhet borde nog
skärpa sig, en stor del av ansvaret ligger faktiskt på dem när det gäller att göra
Holmön intressant.
Gunnar Fredriksson

