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       ULLVI - BLADET  

  
 
 
 
 
Det första numret av ULLVI – BLADET , som kom ut förra 
sommaren, blev så väl mottaget att det sporrade mig att även ge ut 
detta nummer.  
 
Det  har varit en hel del aktiviteter i byn under året, som framgår av 
innehållet i bladet. Alla föreningar i byn arbetar med byns bästa 
framför ögonen och vill gärna få förslag på förbättringar eller 
aktiviteter.   
 
Vi vill passa på tillfället att hälsa de nya Ullviborna välkomna till 
byn. Familjen Anna-Karin och Greger Berglund har köpt 
”Skräddarns” som fritidsbostad, och vi hoppas, att de kommer att 
trivas med oss i byn och hälsar dem välkomna till alla de aktiviteter, 
som vi har i  Ullvi. 
 
 
   Monica Rönnkvist  
  
 
 

 
 
 
Ullvi Byamän 
 
 
1999 års styrelse:     Snarf Olle Helldén, byuppsyningsman 
 Jönses Ivar Olsson, kassör 
 Rönnäs Erik Olsson, sekreterare 
 Helge Brusk 
 Bertil Hedlund 
 Per Juvas 
 Ingvar Karlsson  
  
  
Tillsammans med byalaget har Ullvi Byamän inlämnat en skrivelse 
till länsstyrelsen angående de nya områdesbestämmelserna som rör 
Ullvi by. Stadsarkitekten inväntar beslut på Rönnäsbornas 
överklagande, innan har går vidare med besvär från Ullvi och övriga 
byar.  
  
Information om tippen på Heda 
 
Sågspån, gräs och löv läggs i komposthögen till vänster om vägen. 
Detta material får ej  läggas på brännplatsen! Det ligger då och pyr 
och kan bli en brandfara! 
 
Brännbart material av trä  läggs till höger om vägen i bränngropen. 
 
Obs! Inga andra material än ovanstående får lämnas på Heda! 
 

Ullvi Byamän 
gm byuppsyningsman 

 
 



           
   

 
  

Hälla-Ullvi samfällighetsförening 
 
1999 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 många gårdar i byn med 
vatten. 
 
1999 års styrelse: Rönnäs Erik Olsson, kassör 
  Helge Brusk 
  Lars-Åke Helldén 
 
 
Ullvi jaktvårdsförening  
 
1999 års styrelse: Ingvar Karlsson, ordförande+sekreterare 
  Helge Brusk 
 
  
 
 

 
Föreningen Ullvi kyrkbåtsroddare 
 
1999 års styrelse: Lars Hjort 
Lars-Erik Rönnkvist, ordf.   Mikael Juvas 
Anders Lian, vice ordf. Olle Kalles 
Gunnar Joons, kassör Kent Lindberg   
Gunnar Hed, sekreterare Peter Unger  
Nils Bonde Mats Åfreds 
 
Virket till båten, som skänkts av Kopparfors AB och valts ut av båt-
byggare Arne Håll, är nu sågat och ligger för torkning på Sollerön.    
Vi har i insamlade medel c:a 200 000 kr.+ tecknade belopp för säten. 
Teckningslistan för åror med ingravering av bidragsgivarens namn är 
fulltecknad och inbetalad, men 10 st sittplatser återstår att teckna. 
 
Vi har ett lotteri på ett lamm i brons av Henrik Allert och två 
litografier av Rune Lindström. Vinstdragning sker på midsommar-
dagen i bystûggu, om lotteriet blir färdigsålt.    
 
Under juli planeras en auktion för kyrkbåten. Gåvor till auktionen 
mottages tacksamt.   
 
För att visa att man varit med och rott kyrkbåt till kyrkan på mid-
sommardagen, har vi tagit fram ett litet diplom, som kostar 100 kr. 
Diplomet kan beställas vid båthuset i samband med rodden. Hela 
beloppet tillfaller insamlingen.  
 
Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter, företags- och sponsorstöd 
och andra frivilliga krafter, 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 
 
1999 års styrelse: Mats Hedlund, ordförande 
 Barbro Hansson, kassör 
 Gunnar Hed, sekreterare 
 Sven-Olof Berglund 
 Bertil Hedlund 
 Anneli Karlsson 
 Inger Måg  
 Lars-Olov Olsson 
 Lars-Erik Rönnkvist 
 Majvor Unger 
  
  
Byalaget har under året haft ett gott samarbete med byggnads-
föreningen Hildur. Tillsammans har vi hjälpts åt med de olika 
aktiviteterna. Valborsmässoafton firade vi med brasa och stort 
fyrverkeri.    
 
 Söndagen den 6 juni samlades vi vid Lort Pelles stuga vid 
Orrtjärnsmyran, där vi av Ullvi bycirkel fick höra om Lort Pelles 
levnadsöde, och varför stugan hamnat där. Vi såg spår efter den 
gamla torvbrytningen och fick höra om torvströföreningens arbete. 
 
Nästa stora händelse i byn är midsommar, och det är i år ”Mittbyn” , 
som håller i festarrangemangen. Det vore roligt, om fler ville deltaga 
i de olika aktiviteterna. Kyrkbåten avgår som vanligt kl 9.30 på 
midsommardagen. Kom ner till båthusen i tid. Det tar tid att ro till 
kyrkan. Skulle båten vara fullsatt, brukar det alltid bli någon plats 
ledig på hemvägen.  
 
Kl 16.00 samma dag klär vi majstången vid Elovesbacken. Kom och 
hjälp till och prova på att binda en krans. 

Efter majstångsresningen kl 19.30 dansar vi en stund på vägen och 
fortsätter sedan utanför bystugan. I år hoppas vi, att Ni som brukar 
gå hem efter majstångsresningen kommer med upp till bystugan, 
köper några lotter och dricker kaffe med hembakat bröd. ”Mittbyn” 
har laddat upp med extra många hembakade bullar i år. 
 
Den 4-22 juli kommer byn att gästas av drygt 100 ungdomar från 
tyska scoutförbundet Sankt Georg. De kommer från Viersen, som 
ligger 3 mil från Düsseldorf.  Ett läger med ett antal tält kommer att 
sättas upp på en åker vid älven nedanför Rönnspelles. Mat kommer 
de att laga över öppen eld. Varje år gör det tyska scoutförbundet 
resor till olika länder, och i år har de valt Sverige och Ullvi. Vi 
hoppas, att alla kommer att välkomna dessa ungdomar, och att de 
ska få med sig ett positivt intryck från byn. Lägerområdet har man 
lovat att lämna utan skador.  
 
Om det finns intresse i byn, planerar vi en hejdundrande fest i 
bystugan på nyårsafton. Vi är osäkra på hur stort intresset är för en 
”Milleniumfest”, därför har vi delat ut en intresseanmälan i alla 
postlådor. För att kunna planera denna fest i god tid, ber vi Er att 
svara före den 15 augusti.  
 
 

 

 
 
 
 

MIDSOMMARDAGEN 1999 

   KYRKBÅTEN AVGÅR kl    9.30 

   KRANSBINDNING                        kl  16.00 

   MAJSTÅNGSRESNING        kl  19.30 



           
   

 
     
Byggnadsföreningen Hildur i Ullvi u.p.a.  
 
1999 års styrelse: Monica Rönnkvist, ordförande 
 Bertil Hedlund, kassör 
 Ulla-Britt Hallmans, sekreterare 
 Eva Erkers-Lindberg 
 Ingvar Karlsson 
 Arne Nilsson 
 Mats Åfreds 
 
Byggnadsföreningen och byalaget har ett gott samarbete. Vi har 
hjälpts åt i arbetet med att få intäkter till driften av bystugan. 
 
Under våren 1998 slipades och lackades golvet i bystugans stora sal 
av frivilliga krafter i byn. 
  
Vid vårstädningen i år ställde byfolket som vanligt upp med räfsning 
kring bystugan samt stigarna på Kårbacka. Många städade också 
inne i bystugan. Byalaget bjöd alla på en värmande soppa. 
 
Räddningstjänsten har gjort en brandsyn i bystugan och utrymnings-
skyltar och brandvarnare har satts upp. Timer har också monterats 
till båda spisarna. 
 
Lagom till midsommar har en ny diskmaskin installerats i köket. Det 
är en s.k. restaurangmaskin, som diskar på endast 2-3 minuter.  
 
Vi tycker, att vi nu har en väl utrustad bystuga, som fungerar både 
vid stora fester och mindre möten. En bystuga, som vi kan vara stolta 
över. Den är vackert inredd, och den påminner oss om allt arbete, 
som Ullviborna genom åren gemensamt lagt ner. Bystugan är ett 
bevis på en sammanhållning i byn, som vi ska vara rädda om.  
  
  

 
 
Ullvi bystugefond 
 
1999 års kassör: Bertil Hedlund 
 
Bankgiro 906-3215 
Postgiro 279927-8 
Bankkonto 7732-28-15394 Leksands Sparbank 
 
Ullvi bystugefond ingår i  byggnadsföreningen Hildurs verksamhet. 
Fonden har genom åren tacksamt mottagit generösa bidrag, som har 
gått till drift och utrustning av bystugan.   
 
Det smidigaste sättet att lämna ett bidrag är genom en 
direktinsättning i Leksands Sparbank. Banken ombesörjer att de 
anhöriga vid begravning får ett minnesblad utskrivet. 
Begravningsbyråerna ombesörjer även förmedlingen. Tänk på att 
göra insättningen i god tid. Banken behöver ett par dagar på sig. 
Post- och bankgiro ytterligare någon dag. 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



           
   

  
Ullvi arbetskrets 
 
Missionsauktionen förra året inbringade 28000 kr, vilket är rekord. 
Ingemar Bergmark inledningstalade och Tore Öhrn var auktionist. 
Intäkterna gick till följande ändamål: SKM 5000 kr, IM 4000 kr, 
Lutherhjälpen 4000 kr, SKUT 2000 kr, Stockholms Stadsmission 
3000 kr, Samariterhemmet 1000 kr, Leksands Diakonikrets 3000 kr, 
Estlandsinsamlingen (gm Tore Öhrn) 2000 kr, Ullvi bycirkel 7000 kr 
(gåva för 1997-98). 
 
Även i år har vi haft våra symöten hemma hos Karin Kalles. Till 
årets auktion har vi sydda och stickade handarbeten, vävda dukar och 
löpare samt gardiner lämpliga till gardinkappor. Garnet har vi fått till 
skänks från en firma i Stockholm. I Snarfens bagarstuga ska Elsa, 
Anna, Margareta och Gun baka ”mjukbulla”.  
 
I år är det 120 år sedan man började med missionsarbete i Ullvi och 
enligt anteckningar har auktionerna som regel hållits efter 
midsommar.   
 
Glad midsommar önskar vi i arbetskretsen gm          Rönnäs Karin 
 
 

MISSIONSAUKTION 
 

 i Ullvi bystuga  -  tisdagen den 29 juni kl 15.00 
 

Kuddar, broderade dukar och löpare, bäddsockor, hemvävda 
dukar, löpare och gardiner, ”mjukbulla” mm. Lotterier, åror, 
kaffe. 

Vi är tacksamma för gåvor, gärna bröd 
 

   Välkommen!                                                       Ullvi arbetskrets 
 

 
Ullvi bycirkel 
 
 
Vi träffas var 14:e dag i bystugan. Vi har varit 10-15 personer varje 
gång. Det finns plats för fler. Det behövs ingen föranmälan. Du är 
välkommen att tillsammans med oss berätta och/eller lyssna till hur 
det var förr i Ullvi. 
 
Lagom till julen 1998 fick vi ut vår första bok, GÅRDAR  OCH  
SLÄKTER I ULLVI. Försäljningen har gått bra, men det går 
fortfarande att få tag i några exemplar hos Monica Rönnkvist eller 
Rönnäs Karin. 
 
Då boken mottogs så bra, har vi vågat oss på att göra en komplet-
tering till denna. Vi arbetar nu på nästa bok, där vi ska försöka 
beskriva en del av de människor, som bott i gårdarna och ge en 
inblick i hur man levde förr. För att lyckas med detta, behöver vi 
hjälp av Er alla i byn. Varje gård har sin historia. Låt oss få ta del av 
det, som Du vet om Din gård. Detta är ett sätt att inte glömma bort 
dem, som levde här i byn före oss. 
 
Välkommen till bycirkeln i höst och hör gärna av Dig till  
 
  Monica Rönnkvist 
 
 
 
 
 
 
 


