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ULLVI - BLADET  

 
 
 
 
Detta är det tredje numret av ULLVI – BLADET .  Mottagandet av de 
tidigare numren blev över förväntan, och det är roligt att få berätta om vad 
vi i byn har för aktiviteter, speciellt för Er som endast är här på sommaren. 
Många tror kanske att Ullvi är en sovande by under vinterhalvåret, men så 
är inte fallet, vilket jag hoppas framgår av denna skrift.    
 
Aktiviteterna i Ullvi har under året varit många. För att vara en så liten by 
har vi många aktiva föreningar, som alla arbetar med byns bästa framför 
ögonen och för att värna om samhörigheten.   
 
Vi vill passa på tillfället att hälsa de nya Ullviborna välkomna till byn. 
Familjen Tomas Lundblad och Annmarie Andersson med flickorna Elin, 
Maria och Anna hyr  den stuga, som tidigare ägdes av Lena Goop. I 
”Stenbergs” håller Harald Sandberg med familj på att flytta in. I ”Djäken 
Olles” hyr Lotta Gunnarsson. Vi hälsar dem alla välkomna till Ullvi. Vi 
hoppas, att de kommer att trivas med oss, och vi hälsar dem välkomna till 
alla de aktiviteter, som vi har i Ullvi. 
 
 
   Monica Rönnkvist  
  
 
 
 

 
 

  
Ullvi Byamän 
 
 
2000 års styrelse:     Helge Brusk, byuppsyningsman 
 Snarf Olle Helldén, ordf. 
 Jönses Ivar Olsson, kassör 
 Rönnäs Erik Olsson, sekr. 
 Bertil Hedlund 
 Per Juvas 
 Ingvar Karlsson  
  
  
Den skrivelse, som byamännen inlämnade till Leksands kommun angående 
kritiken av de nya områdesbestämmelserna, som rör Ullvi by, resulterade i 
att vissa punkter reviderades. Bland annat har kravet på att endast lertegel 
och pärt skulle få användas dragits tillbaka. 
 
Den 26 september 1999 invigdes den nya cykelvägen från Tibble till 
Båthusgattu. En förlängning av cykelvägen är planerad, vilken vi hoppas 
kommer att ske under sommaren. 
 
Det mest synbara arbetet, som Ullvi byamän har gjort i vinter är  röjningen 
på Kårbacka. Ett fantastiskt arbete att samordna alla markägare till denna 
aktion. Vi har fått tillbaka Kårbacka, så som det såg ut förr. Vi kan nu 
vandra på stigarna upp mot Nyåker och njuta av Leksands vackraste utsikt. 
 
På krönet av Nyåker har Snarf Olle skänkt och låtit sätta upp en slogbod, 
där vi i skydd av väder och vind kan njuta av utsikten. 
 
Tack alla ”gubbar” för allt Ert arbete och tack alla övriga bybor, som har 
hjälpt till vid räfsningen efteråt! 
 
 



            
  

 
Hälla-Ullvi samfällighetsförening 
 
2000 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. 
 
2000 års styrelse: Rönnäs Erik Olsson, kassör 
  Helge Brusk 
  Lars-Åke Helldén 
 
 
Ullvi jaktvårdsförening  
 
2000 års styrelse: Ingvar Karlsson, ordförande+sekreterare 
  Helge Brusk 
 
 
  

       
  

  
Föreningen Ullvi kyrkbåtsroddare 
 
2000 års styrelse:  
Lars-Erik Rönnkvist, ordf.  Torbjörn Olsson Kent Lindberg 
Anders Lian, vice ordf.   Gunnar Joons   Peter Unger 
Nils Bonde, kassör    Lars Hjort    Mats Åfreds 
Olle Kalles , sekreterare    Mikael Juvas   
   
Vid ett allmänt bymöte den 5 december 1999 beslutades att beställa en ny 
kyrkbåt hos båtbyggaren Arne Håll på Sollerön. Båten kommer att 
färdigställas under hösten och vara klar för leverans till våren 2001. Båten 
är nu kölsträckt och bordläggningen har påbörjats. Åror, sittbänkar och 
brudbänk är tecknade och betalade, och vi har per 16/6, 346 600 kr på 
kontot.      
 
Vi skall utlysa en pristävling om namn på nya båten. En låda, där namnför-
slag kan läggas, finns uppsatt vid  båtbarometern. 
 
Vi måste också bestämma, var vi skall placera byns kyrkbåtar. Skall nya 
båten  placeras i båthuset, och Uller eller Löppa placeras under nytt tak vid 
Plassen eller vid bystuggu. Kom gärna med egna förslag.   
  
Du kan även i år köpa diplom, som visar att Du varit med och rott kyrkbåt 
till kyrkan på midsommardagen. Priset är som förra året 100 kr. Diplomet   
beställas vid båthuset på midsommardagen i samband med rodden och 
delas ut vid majstångsresningen. Hela beloppet tillfaller insamlingen till 
nya båten.  
 
Medlemsavgift:  60 kr  -  familj 120 kr 
 
Bankgiro 5982-6156          Leksands Sparbank konto 7732-13-35771 
  
 
 



            
  

 
 
Ullvi Byalag 
 
2000 års styrelse: Lars-Erik Rönnkvist, ordförande 
 Barbro Hansson, kassör 
 Mats Hedlund, sekreterare 
 Sven-Olof Berglund 
 Bertil Hedlund 
 Anneli Karlsson 
 Britta Larsson 
 Inger Måg  
 Eva Olsson 
 Majvor Unger 
  
  
Byalaget har under 1999 haft ett gott samarbete med byggnadsföreningen 
Hildur. Tillsammans har vi hjälpts åt med de olika aktiviteterna. 1999 års 
första aktivitet inleddes i januari med  julfest för barnen med danslekar, 
fiskdamm och tomtebesök. På byafton några dagar senare blev vi 
serverade risgrynsgröt med skinksmörgås och underhölls av kvartetten 
”Funny Strings” från Falun. Vi fick också se en smalfilm från 1962 tagen 
av Bo Goliath. Valborgsmässoafton firade vi som vanligt med brasa och 
stort fyrverkeri. 
 
Midsommardagen 1999 reste vi som vanligt majstången på ”Torget”, och 
högtidstalet hölls av Mats Goop.  
 
Nyårsafton inväntades det nya millenniumet i bystugan med god mat och 
dryck. 
 
På Kristi himmelfärdsdag i år samlades åtskilliga bybor till gökotta på 
Nyåker, där vi passade på att inviga den fina slogbod, som Snarf Olle satt 
upp och skänkt och vi grillade korv på den grill, som Per-Åke Helldén 

tillverkat och skänkt till byn, medan vi beundrade den vackra utsikt vi fått 
efter röjningen. 
Under hela år 2000 är det Heda/Kattbäcksdelen, som tillsammans med 
byalaget ansvarar för aktiviteterna i byn.  
 
Dagen då Ullvi by mångdubblar sin befolkning står inför dörren. Till 
midsommar träffas alla traditionsenligt i Ullvi. Det är roligt att se alla 
gamla välkända ansikten igen. Under midsommardagarna är det fullt i 
varje stuga i Ullvi. Det vore roligt, om fler också ville deltaga i 
förberedelserna för majstångsresningen. Vik hela dagen för 
midsommarfirandet i Ullvi! 
 
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 på midsommardagen klär vi majstången vid Elovesbacken. Kom 
och hjälp till med lövningen. Det går åt mycket björklöv till varje krans 
och många blommor till de båda blombuketterna i stången. Kom och lär 
Dig binda en krans.  

 
Efter majstångsresningen kl 19.30 dansar vi en stund på vägen och 
fortsätter sedan dansen utanför bystugan. I år hoppas vi, att fler följer med 
upp till bystugan och stöder midsommarfirandet i Ullvi med att köpa  
lotter och dricka kaffe/te med hembakat bröd.  
 
 
 

MIDSOMMARDAGEN 2000 

   KYRKBÅTEN AVGÅR kl    9.30 

   KRANSBINDNING                        kl  16.00 

   MAJSTÅNGSRESNING        kl  19.30 



            
  

 
 
 
Byggnadsföreningen Hildur i Ullvi u.p.a.  
 
2000 års styrelse: Eva Erkers-Lindberg, ordförande 
 Bertil Hedlund, kassör 
 Ulla-Britt Hallmans, sekreterare 
 Ingvar Karlsson 
 Arne Nilsson 
 Bertil Olsson 
 Mats Åfreds 
 
Byggnadsföreningen och byalaget har ett gott samarbete. Vi hjälpts åt i 
arbetet med att få intäkter till driften av bystugan. 
 
Under 1999 investerades i en ny diskmaskin – en s.k. restaurang-
diskmaskin, som diskar på cirka 2 minuter.  
  
Bystugan har under året använts vid cirka 40 tillfällen vid framförallt byns 
föreningsmöten och vid privata fester 10 gånger.  
 
Varje år under 16 års tid har vi anlitats som arrangör av middagar i 
bystugan. Dessa tillställningar brukar ge en rejäl slant till byn. Under år 
2000 har vi blivit tillfrågade att ordna med två middagar, då vi står för 
både mat och servering.  Den första middagen är den 7/7 under Musik vid 
Siljan, då vi även ska ställa upp med kyrkbåt och roddare. Den andra 
middagen är den 14/9.  
 
Vi behöver hjälp av flera frivilliga händer med förberedelser, servering, 
städning och rodd av kyrkbåten. Hör av Dig till Monica Rönnkvist, om Du 
har möjlighet att ställa upp vid någon av middagarna. Vi behöver hjälp 
även någon dag före och efter varje middag. 
 
 

 
  
Ullvi bystugefond 
 
2000 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 direkt-insättning på 
kontot i Leksands Sparbank. Banken ombesörjer att de anhöriga vid 
begravning får ett minnesblad utskrivet. 
 
Begravningsbyråerna ombesörjer även förmedlingen. Men 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 22000 kr. Staffan Rönnegård 
inledningstalade och Tore Öhrn var auktionist. Pengarna, som vi fick in 
gick bl.a. till följande ändamål: SKM 4000 kr, IM 2000 kr, Lutherhjälpen 
3000 kr, SKUT 2000 kr, Stockholms Stadsmission 2000 kr, Samariter-
hemmet 1000 kr, Leksands Diakonikrets 1000 kr, Estlandsinsamlingen 
(gm Tore Öhrn) 2000 kr. Vi har också köpt en sittplats för 5000 kr i Ullvis 
nya kyrkbåt. 
 
Även i år har vi haft våra symöten hemma hos Karin Kalles. Till årets 
auktion har vi sytt väskor av hemvävt tyg, förkläden, kuddar, svartrandigt 
leksandsförkläde, vepa och hemvävda gardiner lämpliga till gardinkappor, 
broderande dukar m.m. 
 
Som vanligt har vi bakat ”mjukbulla” i Snarfens bagarstuga.   
  
Glad midsommar önskar vi i arbetskretsen gm  

               Rönnäs Karin 
 
 
 

MISSIONSAUKTION 
 

 i Ullvi bystuga  -  tisdagen den 27 juni kl 15.00 
 

Väskor, kuddar, handarbeten, förkläden, 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. 
 
Julen 1998 gav vi ut vår första bok, GÅRDAR  OCH  SLÄKTER I 
ULLVI. Försäljningen har gått bra, men det finns fortfarande några 
exemplar kvar hos Monica Rönnkvist. 
 
Vi håller nu på med en komplettering till denna bok, där vi berättar om de 
människor, som bott i respektive gård. Vi berättar om dem som har bott 
och verkat på gården, och vi försöker att ge en inblick i hur man levde förr. 
Varje gård har sin historia. Vi har nu hunnit med ungefär hälften av alla 
byns gårdar, och vi är tacksamma för att vi har fått komma och hälsa på 
och få ta del av vad, som finns att berätta om respektive gård. Arbetet med 
dokumenteringen kommer att fortsätta även under sommaren, och vi är 
tacksamma om Ni vill dela med Er av vad Ni kommer ihåg om de 
personer, som bott i Er gård. Vi är också intresserade av att låna gamla 
fotografier på gårdsfolket. Detta är ett sätt att minnas dem, som levde här i 
byn före oss.  
 
Välkommen till bycirkeln i höst igen och hör gärna av Dig till  
 
  Monica Rönnkvist 
 
 
 
 
 
 


