Skärgårdsbor på Hemsö
Sommarmöte med arbetsgrupperna
Hemsö Skärgårdsförening är en av
medlemsföreningarna i Skärgårdarnas Riksförbund. Hemsöborna har
genom åren berättat om sitt enträgna
arbete med Fästningen. Ett arbete
som har gett utdelning, då en entreprenör numera driver anläggningen.
Vi har fått höra om hur satsningen
på Hemsö Fästning också lett till en
nybyggd restaurang med en vacker
utsikt över havet. Det var med stor
förväntan vi åkte till Hemsön ett
veckoslut i augusti.

Möte för arbetsgrupperna
Det finns många intresserade och
engagerade skärgårdsbor som deltar
i SRF:s olika arbetsgrupper och nätverk. Till detta sommarmöte bjöds
just arbetsgrupperna in för att få tid
att tillsammans på samma plats kunna
arbeta med sina frågor och planera
hur man vill gå vidare under nästa år.

Välplanerat program
Hemsö Skärgårdsförening hade arrangerat ett mycket trevligt möte.

De flesta bodde i ”Berget” och mötesplatsen var ovan jord men på den
gamla militäranläggningen på östra
delen av ön. Även SRF:s styrelse var
på plats. Till varje arbetsgrupp finns
nämligen en kontaktperson i styrelsen. Ett eget styrelsemöte blev det
också i skogen där uppe på Berget.

Blåljusgruppen
Premiär var det för en ny efterlängtad arbetsgrupp, den som nu håller
på och inventerar Blåljusfrågorna i
våra skärgårdar. Alla föreningar har
lämnat in en rapport om hur det
fungerar hos dem och detta blev ett
underlag för Blåljusgruppen att starta
med. Att det ser väldigt olika ut vad
det gäller larm kring sjukdom, brand
och polisärenden det känner vi till.
Den nya arbetsgruppen ska nu sammanställa den information man har
fått och presentera hur det fungerar
i olika skärgårdar. Förhoppningsvis
ska de goda exemplen kunna visa på
lösningar som kan gynna fler skärgårdsbor.

Rundtur på ön
Förutom själva mötestiden blev det
lite guidning på ön. Det är alltid uppskattat att få se och höra om livet på
den ö vi besöker.
Vi for till området kring kyrkan.
Hemsö kyrka är en vitmålad träkyrka,
som uppfördes 1859-1865 men invigdes först 1926. Nästan varje helg
är det gudstjänst. Kyrkan är på sommaren mycket populär som bröllopseller dopkyrka, även bland de som
inte har någon anknytning till ön.
Mitt emot kyrkan ligger församlingshuset, en fin byggnad med många
vackra målningar av konstnären Hampe Svanberg. Här träffade vi kommunalrådet Fred Nilsson som berättade
om Härnösands kommun och deras
”skärgårdspolitik”.
Alldeles intill ligger utescenen ”Gropen” där det denna dag var en jazzkonsert. En tur till Prästhushamns
fiskeläge på öns östra sida hann vi
också med.

Hemsön bjöd på ett strålande sensommarväder och en stor del av mötestiden kunde förläggas utomhus. Här ser vi Blåljusgruppen, Färjegruppen
och Skolgruppen, alla fokuserade och koncentrerade på sina specifika skärgårdsfrågor.
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Nytt för i år är att Fastighetsverket satsat
stort på att bygga en helt ny restaurang
med en fantastisk utsikt och tanken är att
den ska vara öppen året runt, åtminstone
för sällskap. Tyvärr var det alldeles för
dimmigt för att kunna se något av utsikten,
men en god avslutande lunch fick vi innan
det var dags att vända hemåt.

Höga kusten
På lördagskvällen fick vi uppleva en
varm solig sensommartur med båten
Ådalen 3, en tur från Härnösand utmed Höga kusten till den mäktiga
Högakustenbron eller Vedabron som
den också kallas. Lagom vid solnedgången passerade vi bropelarna och
en inspelad röst berättade om tillkomsten av bron medan fotograferna
samlades i fören för att få bästa tänkbara vinklar på sina brobilder.
Begreppet Höga kusten blir tydligt
för besökarna. Det är verkligen en
hög kust, mycket berg och mycket
skog finns det även på Hemsö. Enligt uppgift från hemsöborna själva
är det 112 helårsboende på ön men
sommartid uppgår befolkningen till
dryga 2000 invånare.

Om Hemsö
Numera finns det inga jordbruk på
ön, vilket förr var en stor näring. Men
det finns hästar och lite får. Fisket som
var den största inkomstkällan, utövas
idag bara som fritidssyssla. Arbetstillfällen på ön är begränsat men det går

bra att pendla till arbete i Härnösand,
säger en av de hemsöbor som tar hand
om oss gäster denna helg.
Hemsö är Norrlandskustens största
ö med en yta på 54 km², 9,7 km från
norr till söder enligt Anders Källgårds bok Sveriges Öar. Det är Sveriges 24:e största ö. Runt ön finns
en mindre skärgård med flera öar.
Hemsön är Sveriges högst belägna ö
med bilväg.
En stor ö är det, långt till färjan för de
flesta boende på ön, färjeläget ligger
på den sydvästra delen av ön. Leden
trafikeras av två färjor, en linfärja
och en motordriven färja vintertid.
Överfarten tar mellan 5-10 minuter,
sundet är 540 meter långt och det är
strömt, vilket kan vara besvärligt för
linfärjan. Färjan går ofta, en gång i
halvtimmen på dagarna och en gång
i timmen på nätterna. Från färjeläget Strinningen på fastlandet är det
sedan en mil till Älandsbro, som är
närmaste samhälle och är ytterligare
en mil till Härnösand.

Hemsö kyrka renoverades 1987-88. Kyrkan rymmer cirka 200 personer. Lite ovanligt är placeringen av predikstolen, ovanför altaret.

Eva Widlund

Högakustenbron
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och Härnösand.
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