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Detta är det första numret av ULLVI - BLADET. Avsikten är att 
ge ut ett nummer inför varje sommar för att informera om olika 
aktiviteter i byn.  
 
Det finns många föreningar i byn och många aktiva personer, men vi 
samarbetar och stöttar varandra på olika sätt, och vi ser gärna att fler 
bybor och sommarboende tar del av olika aktiviteter. Det ger en 
gemenskap och sammanhållning i byn, som vi ska vårda och vara 
rädda om. 
 
I detta första nummer har vi valt att presentera de olika föreningar 
som finns i byn och deras kontaktpersoner och styrelser.  
 
Vi tar gärna emot synpunkter på utförande och innehåll till 
kommande nummer. 
 
  Monica Rönnkvist 
     
     
     
     
     

    
 Ullvi Byamän 
 
 
1998 års styrelse: Lennart Skog, byuppsyningsman 
  Jönses Ivar Olsson, kassör 
  Rönnäs Erik Olsson, sekreterare 
  Helge Brusk 
  Bertil Hedlund 
 
Ullvi Byamän förvaltar den allmänning som finns i Vändatberget, 
Kårbacka, Elovesbacken, Ullvisheden samt ett mindre skogsskifte i 
Hällkaränget. Två mindre områden vid ”Färjan” och ”Törstugöla” är 
också allmänning. Åkervägarna ingår också, likaså Magasinshärbret 
och redskapsskjulet.  
 
En vedklyv, tallriksharv och vältar tillhör inventarierna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ullvi jaktvårdsförening  
 
1998 års styrelse: Ingvar Karlsson, ordförande+sekreterare 
  Helge Brusk 
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Hälla-Ullvi samfällighetsförening 
 
1998 års styrelse: Gunnar Skogs, ordförande 
  Rönnäs Erik Olsson, kassör 
  Jönses Ivar Olsson, sekreterare 
  Stig Hisvåls 
  Per Juvas 
 
Föreningen har byggt och underhåller vägen, som går från Ullvis- 
heden till Råsbäck samt stickvägarna som går till Snedlutsbacken 
och Lissolles myra samt underhåller vägen, som går från Råsbäck till 
Hyttbacken i Hälla. 
 
 
 
 
 
Ullvi Vattenledningsförening 
 
Föreningen bildades år 1892. Den förser de flesta gårdarna från 
Oljans i väster till Per Majs i öster samt Ullvisnäset med vatten. 
 
1998 års styrelse: Rönnäs Erik Olsson, kassör 
  Helge Brusk 
  Lars-Åke Helldén 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

Föreningen Ullvi kyrkbåtsroddare 
 
1998 års styrelse: 
Lars-Erik Rönnkvist, ordf. Mikael Juvas 
Anders Lian, vice ordf. Olle Kalles   
Gunnar Joons, kassör  Kent Lindberg 
Gunnar Hed, sekreterare Siv Norling 

Nils Bonde Peter Unger 
Lars Hjort Mats Åfreds 
 
Föreningen Ullvi kyrkbåtsroddare bildades 1995 och är en förening 
för kyrkbåtstraditionens bevarande i Ullvi och för insamling av 
medel till ny kyrkbåt. I stadgarna finns inskrivet, att om föreningen 
upphör överförs alla tillgångar till Ullvi byalag för upprätthållande 
av kyrkbåtstraditionerna. 
 
Ny kyrkbåt kostar kr 350.000 inkl. moms. Insamlade medel uppgår 
till ca kr 140.000 + teckningar för säten och åror + värdet av skänkt 
virke. Virke till båten har stämplats och skall huggas och sågas i 
höst. 
  
Teckningslistan för åror med ingravering av bidragsgivarens namn är 
snart fulltecknad, men än finns flera säten kvar. Det lotteri, som 
startades förra året är nu färdigsålt och dragning sker på midsommar-
dagen i Ullvi bystuga. 
 
Vi planerar nu en stor ”sponsorfest” och inbjudan till denna kommer 
under hösten. 
 
Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter, som kan ge ytterligare bidrag 
till vår båt. 
 
Medlemsavgift: kr 60  -  familj kr 120 
Bankgiro 5982-6156          Leksands Sparbank konto 7732-13-35771 



           
   

 

 
Ullvi Byalag 
 
1998 års styrelse: Mats Hedlund, ordförande 
 Barbro Hansson, kassör 
 Gunnar Hed, sekreterare 
 Sven-Olof Berglund 
 Bertil Hedlund 
 Anneli Karlsson 
 Inger Mååg  
 Lars-Olov Olsson 
 Lars-Erik Rönnkvist 
 Majvor Unger 
  
Byalaget bildades 1937 och är enligt stadgarna ”en sammanslutning 
av folket i Ullvi by för tillvaratagandet av  byns kulturella intressen. 
Det vill i egenskap av ägare vårda byns gamla kyrkbåt och båthus. 
Det vill verka för att byallmänningen Kårbacka må bestå som en 
byns park och svara för att de anläggningar, som ungdomen där 
gjort, promenadvägar, lekplan, planteringar m.m. hållas i gott 
stånd. Bystugan och dess bibliotek vill Byalaget på allt sätt stödja 
och gagna och vara de sammanslutningar, som svara för dessa byns 
främsta kulturella tillgångar, till hjälp. Byalaget skall dra försorg 
om majstången och verka för att midsommaren firas på ett värdigt 
och traditionellt sätt. I övrigt skall Byalaget alltid söka taga initiativ 
till sådant, som kan bidraga till den allmänna trevnaden inom byn 
och särskilt söka samla ungdomen till gemensamma praktiska 
uppgifter till byns fromma. 
 
Medlemmar i Byalaget äro alla i byn födda och där bofasta 
personer.” 
 
Under våren 1998 ordnade Byalaget en japansk afton. Ett mycket 
uppskattat arrangemang med en fullsatt bystuga med japanska gäster, 
japansk musik och japansk mat, som vi fick lära oss att äta med 

pinnar. Valborgsmässoafton firades traditionsenligt med ärtsoppa 
och varm punsch, brasa och fyrverkeri på Nyåker. 
 
Under året står Vändat-delen för festarrangemangen i byn. Närmast 
på programmet står midsommarfirandet. Midsommardagen räknas 
till den mest betydelsefulla dagen på året för oss alla i Ullvi. Ingen 
annan dag på året är det så fullt med folk i stugorna, och vi går man 
ur huse när majstången reses på Torget. Vi ser gärna att fler kommer 
och hjälper till att klä majstången och provar på att binda någon av 
de stora ringarna eller plocka sommarblommor till buketterna. 
 
Till hösten finns planer på fler fester såsom musikcafé, ev. höstfest 
med dans och till vintern julfest för barnen. Byalagets verksamhetsår 
avslutas med byafton i januari 1999. 
 
Under föregående år medverkade Byalaget i utredning om ny gång- 
och cykelväg mellan Norsbro och Ullvi, vilken kommunen ämnar 
bygga under sommaren.  
 
Efter omröstning av Vägverkets förslag på ny sträckning av 
landsvägen mellan Romma och Noret ingav byalaget en 
svarsskrivelse till Vägverket med synpunkter på vägförslaget. 
 
 
 

  

MIDSOMMARDAGEN 1998 

   KYRKBÅTEN AVGÅR kl    9.30 

   KRANSBINDNING                        kl  16.00 

   MAJSTÅNGSRESNING        kl  19.30 



           
   

 
 
 
 

Byggnadsföreningen Hildur i Ullvi u.p.a.  
 
1998 års styrelse: Monica Rönnkvist, ordförande 
 Bertil Hedlund, kassör 
 Ulla-Britt Hallmans, sekreterare 
 Eva Erkers Lindberg 
 Ingvar Karlsson 
 Anders Lian 
 Mats Åfreds 
 
Byggnadsföreningen bildades i januari 1913, då bystugan byggdes. 
 
”Föreningen har till ändamål att bereda samlingslokaler, läs- och 
biblioteksrum åt föreningens medlemmar samt att på annat därmed 
jämförligt sätt främja medlemmarnas intressen.  
 
Inträde i föreningen kan vinnas av envar som är bosatt i Ullvi by 
eller därstädes född, så och varje annan person som enligt styrelsens 
beslut godkännes som medlem.” 
 
Under 1997 iordningställde Byggnadsföreningen biblioteket i 
bystugan till sammanträdesrum, som försågs med dörr mot trappan. 
Ett rum, som  använts flitigt under vintern.  
 
Byggnadsföreningen har ett nära samarbete med byalaget för att 
bidraga med finansieringen av driften för bystugan.   
     
     
     
      
 
 
     

     
      
 
 

Ullvi bystugefond 
 
 
Ullvi bystugefond ingår i  byggnadsföreningen Hildurs verksamhet. 
Den bildades för att ge byborna en möjlighet att lämna ett bidrag till 
bystugans verksamhet. 
 
1998 års kassör: Bertil Hedlund 
 
Bankgiro 906-3215 
Postgiro 279927-8 
Bankkonto 7732-28-15394 Leksands Sparbank 
 
 
Det smidigaste sättet är att göra en direktinsättning i Leksands 
Sparbank, vilka ombesörjer att anhöriga vid begravning får ett 
minnesblad utskrivet. Begravningsbyråerna ombesörjer även 
förmedlingen. 
 
 
     
     
   



           
   

 
 

Ullvi arbetskrets 
 
bedriver ingen föreningsverksamhet och för ingen medlemsmatrikel. 
Vi är omkring 10-14 kvinnor, som samlas en gång i veckan, tisdag 
e.m. och handarbetar. Vi börjar i slutet av januari och håller på till 
mitten av april. De senaste åren har vi varit hos Karin Kalles. Förut 
var vi i skolans matsbespisning. Förutom handarbeten har vi i år sytt 
förkläden, några har vävt dukar och löpare, trasmattor och cirka 7 m 
halvlinnegardiner. Är Du intresserad av gardinerna, så räkna efter 
hur många meter Du behöver. Allt säljs på missionsauktionen 
tisdagen efter midsommar. 
 
Pengarna, som vi får in, skickar vi till bl.a. Svenska kyrkans mission, 
Lutherhjälpen, Stockholms stadsmission, IM, SKUT, Leksands 
Diakonikrets. Några tusenlappar får byn. Hösten 1997 bekostade vi 
renovering av orgeln i bystugan, och  vi har även lämnat bidrag till 
bycirkeln, 
                          hälsar Rönnäs Karin som ansvarar för arbetskretsen. 
 

MISSIONSAUKTION 
 

hålles i Ullvi bystuga 
 tisdagen den 23 juni kl 15.00 

 
I år har vi förkläden, bäddsockor, stickade mössor, hemvävda dukar, 
gardiner och mattor, kuddar, handarbeten, träslöjd, ”mjukbulla” 
mm. Lotterier, åror, kaffe 

 
Vi är tacksamma för gåvor, gärna bröd 

 
   Välkommen!                                                       Ullvi arbetskrets 
     
     
   

 
 

Ullvi bycirkel 
 
 
Hösten 1996 började vi att samlas var 14:e dag i bystugan för att 
göra en sammanställning om Ullvi bys historia.  
 
Flera har tidigare skrivit om händelser och aktiviteter i byn. Genom 
att insamla vad som tidigare har skrivits om byn, göra komplet-
teringar, intervjuer m.m. försöker vi att få en så fullständig historie-
beskrivning som möjligt. 
 
Vi är oerhört tacksamma att få in uppgifter från Er alla i byn. Alla 
har Ni säkert något, som kan vara intresse för kommande 
generationer att ta del av.  
 
Under vintern har vi koncentrerat oss på en kartläggning av gårdarna 
i Ullvi och vilka som tidigare har bott i gårdarna. Om vår planering 
håller, hoppas vi att få en utgåva färdig till jul. Under juli månad 
kommer Per-Olof Rönnqvist att gå runt i byn och fotografera alla 
gårdarna. Om Du har ett fotografi på Din gård, som visar hur den såg 
ut förr, lånar vi gärna fotot och kopierar av det. 
 
Vi är mycket tacksamma att få in allt som rör Ullvi. Välkommen till 
bycirkeln i höst och hör gärna av Dig till  
 
  Monica Rönnkvist 
 


