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       ULLVI - BLADET  

  
 
 
 
Nu står sommaren för dörren och det är dags för ett nytt nummer av 
ULLVI – BLADET .  Avsikten med utgivningen är att låta de olika 
föreningarna i byn presentera vad man gjort under året samt berätta om vad 
som  planeras framöver. 
 
I år kommer det inte ut någon ny telefonlista, eftersom det har varit så 
förändringar. 
 
Det gångna året blev dystert för byn. Sju personer boende eller födda i byn 
avled. Inga barn föddes. Därtill kom en sommar och en höst som kommer 
att gå till historien som den blötaste i mannaminne. 
 
Under år 2001 har och kommer några familjer att flytta från byn. Vi 
kommer att sakna Er men önskar Er lycka till på Era nya bostadsorter, och 
vi hoppas, att Ni inte glömmer oss utan vill komma och hälsa på i Ullvi. 
 
 
 
 
   Monica Rönnkvist  
  
 

 
Ullvi Byamän 
 
 
2001 års styrelse:     Bertil Hedlund, byuppsyningsman 
 Snarf Olle Helldén 
 Jönses Ivar Olsson, kassör 
 Rönnäs Erik Olsson, sekr. 
 Per Juvas 
 Ingvar Karlsson 
 Ture Karlsson  
  
  
Förra sommaren blev förlängningen av gång- och cykelvägen från 
Båthusgattu till Hälla klar. Vi har fått ett nytt promenadstråk, speciellt 
under kvällar och helger är det många som utnyttjar vägen, och nu slipper 
vi att cykla på den smala och hårt trafikerade landsvägen till Noret.  
 
Vi fick ytterligare byvägar belagda förra sommaren. Såväl Båthusgattu 
som Lortgattu brukar vara bedrövliga under våren, men har denna vår varit 
mycket bra. 
 
Efter röjningen av Kårbacka sattes ett permanent fårstängsel upp samt ett 
enklare stängsel, som flyttades flera gånger under sommaren i takt med att 
betet tog slut. Ett arbete som många hjälpes åt med. 
 
De nya områdesbestämmelserna för Ullvi kommer att ställas ut i Noret 
under sommaren, så att alla Ullvibor ska kunna ta del av förslaget, alltså 
även Ni som inte bor här  under hela året. Det ser nu ut som om vi har fått 
gehör för våra synpunkter hos kommunen. 
 
 
 

  

  



            
  

Hälla-Ullvi samfällighetsförening 
 
2001 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 Ullvi Heda 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 och förser fortfarande många gårdar i byn 
med vatten. 
 
2001 års styrelse: Rönnäs Erik Olsson, kassör 
  Helge Brusk 
  Lars-Åke Helldén 
 
 
Ullvi jaktvårdsförening  
 
2001 års styrelse: Ingvar Karlsson, ordförande och sekreterare 
  Helge Brusk 
 
 
 
 

  

  
Föreningen Ullvi kyrkbåtsroddare 
 
2001 års styrelse:  
Lars-Erik Rönnkvist, ordf.   Lars Hjort  Peter Unger 
Anders Lian, vice ordf.   Gunnar Joons  Mats Åfreds  
Nils Bonde, kassör    Mikael Juvas    
Olle Kalles, sekreterare    Kent Lindberg   
   
Efter endast fem års insamling kommer vi snart att hämta vår nya kyrkbåt. 
Ett fantastisk prestation, som vi Ullvibor i när och fjärran klarat av tack 
vare att så många varit engagerade och ställt upp för den nya båten. 
 
Vi fick in 103 namnförslag, där 28 st röstade för det vinnande namnet. 
Lôppa eller Uller ska placeras under tak vid älven tyckte 50 st av de 83 
som röstat. 
 
Vi planerar att ta hem båten från Sollerön i slutet på juli på samma sätt 
som skedde med Uller 1946 med övernattning. Vi kan byta av med flera 
besättningar. Alla som vill ska kunna vara med och ro hem båten en 
kortare eller längre sträcka. Det blir ett minne för livet. Ni som är 
intresserade av att delta i detta äventyr, hör av Er till Lars-Erik. Båten 
kommer sedan att döpas vid en högtidlig ceremoni. 
 
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.  
 
Medlemsavgift:  60 kr  -  familj 120 kr 
 
Bankgiro 5982-6156          Leksands Sparbank konto 7732-13-35771 
  
  
  
 



            
  

Ullvi Byalag 
 
2001 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 år 2000 haft olika aktiviteterna såsom byafton och 
valborgsmässofirande. Midsommardagen reste vi som vanligt majstången 
på ”Torget” med tal på vers av Björn Olsson.  
 
År 2001 inleddes med barnens julfest och åtföljdes några dagar senare av 
byafton med traditionell risgrynsgröt och skinksmörgås. Efter maten 
berättade Trons Lasse Mattsson om Dalkarlsvägen och visade bilder.  
 
Valborgsmässoafton samlades vi som vanligt i bystugan och åt ärtsoppa 
och varm punsch. Sedan gick  vi gemensamt upp till brasan på Nyåker, 
varifrån vi har en magnifik utsikt över bygden och fick se både vårt eget 
fyrverkeri och fyrverkerier från flera andra  byar.  
  
Efter förra årets invigning av slogboden på Nyåker blev det i år på Kristi 
Himmelsfärds dag en improviserad gökottan. Detta borde kunna bli en 
tradition. 
 
2001 är det bydelen Vändat som tillsammans med byalaget ansvarar för 
aktiviteterna i byn.  
  
  
   

En ny flaggstång har ersatt den gamla som blåste ner förra året. 
 
Närmast på programmet står midsommardagen. Tider för de olika 
aktiviteterna framgår här nedan. På senare år har Uller varit ganska ensam 
vid Prostbryggan. Ullvi är den enda by som inte brutit den urgamla 
traditionen att ro till kyrkan på midsommardagen. Ställ upp och visa att vi 
i Ullvi håller på traditionerna. 
 
Efter majstångsresningen kl 19.30 dansar vi en stund med barnen på vägen 
och fortsätter sedan lekarna utanför bystugan. I år har byalaget efter 
mångas önskemål återupptagit traditionen med dans i bystugan. Trapperns 
enmansorkester kommer att spela upp till dans. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

MIDSOMMARDAGEN 2001 

   KYRKBÅTEN AVGÅR kl    9.30 

   KRANSBINDNING                        kl  16.00 

   MAJSTÅNGSRESNING        kl  19.30 



            
  

  
Byggnadsföreningen Hildur i Ullvi u.p.a.  
 
2001 års styrelse: Eva Erkers-Lindberg, ordförande 
 Barbro Hansson, kassör 
 Ulla-Britt Hallmans, sekreterare 
 Ingvar Karlsson 
 Arne Nilsson 
 Bertil Olsson 
 Mats Åfreds 
 
Bystugan har under år 2000 använts vid  53 tillfällen och då framförallt vid 
olika föreningsmöten. 12 gånger har bystugan hyrts ut till andra än  bybor.  
 
Vid den årliga vårstädningen ösregnade det i år, varför vi fick koncentrera 
oss på städning inne i bystugan. Frivilliga krafter har emellertid räfsat vid 
andra tillfällen både runt bystugan och utefter Kårbackastigarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

  

Ullvi bystugefond 
 
2001 års kassör: Barbro Hansson 
 
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, underhåll och utrustning av bystugan.   
 
Vi har hittills haft god service på Leksands Sparbank efter samman-
slagningen med Föreningsbanken. De har hjälpt oss med insättningar på 
Ullvi bystugefond. Nu har man dragit in på den servicen, men det går ändå 
att göra en insättning på bankkontot här ovan i Leksands Sparbank utan 
kostnad.  Kom dock ihåg, att den kopia av insättningen, som Ni får på 
banken måste kassören Barbro Hansson få. Annars vet hon inte för vilket 
ändamål eller vem som lämnat gåvan. Stanna därför till vid Barbros 
postlåda nr 6 på väg hem från banken och lägg i kopian på insättningen.  
 
Begravningsbyråerna tar också emot gåvor till Ullvi bystugefond, men de 
tar ut en avgift.  
 
Det går naturligtvis lika bra att göra in insättning via bankgiro eller 
postgiro. Oavsett på vilket sätt man väljer att göra sin insättning på, måste 
vi ge Barbro tid att skriva ut ett minnesblad till de anhöriga. Gåvan bör 
sättas in minst en vecka före begravningsdagen. 
  



            
  

Ullvi arbetskrets 
 
Missionsauktionen förra året inbringade hela 28000 kr. Tore Öhrn var 
auktionist, och f.d. kyrkoherde Gunnar Westberg medverkade. Pengarna, 
som vi fick in gick bl.a. till SKM, IM, SKUT, Stockholms Stadsmission, 
Stiftsgården, Diakonin, Estlandsinsamlingen (gm Tore Öhrn), Lettland och 
Gambia (gm Ullvi skola). Ullvi Bystygefond och Ullvi bycirkel fick 
vardera 2000 kr. Tack till alla som på olika sätt bidragit! 
 
Som vanligt har vi varit hemma hos Karin Kalles med våra symöten. Till 
årets missionsauktion har vi bl.a. handdukar, kuddar, vepor och löpare, en 
trasmatta, broderade dukar, och som vanligt har vi bakat ”mjukbulla” i 
Snarfens bagarstuga.   
  
Glad midsommar önskar vi i arbetskretsen genom 

               Rönnäs Karin 
 
 
 

MISSIONSAUKTION 
 

 i Ullvi bystuga  -  tisdagen den 26 juni kl 15.00 
 

Handdukar, handarbeten, löpare, kuddar, vepor, sittdynor, 
”mjukbulla” m .m. Lotterier, åror, kaffe. 

 
Välkommen! 

 
Ullvi arbetskrets 

 
 
 

     
     
  

 
Ullvi bycirkel 
 
Vi har som vanligt träffats var 14:e dag i bystugan. Det 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. 
 
Vi arbetar med en komplettering av boken GÅRDAR  OCH  SLÄKTER I 
ULLVI,. I den nya boken kommer vi att berätta om dem, som har bott och 
verkat på gårdarna i Ullvi, och vi vill ge en inblick i hur man levde förr. 
Varje gård har sin historia. Vi har fått ta del av många spännande och 
intressanta berättelser, så vi tror, att denna bok kommer att bli uppskattad. 
Merparten av alla gårdar är genomgångna, men än återstår mycket arbete, 
innan vi kan presentera den nya boken.  
 
Till boken kommer vi också att behöva både nytagna och gamla foton - 
gärna gruppbilder på bybor från olika gårdar. .Det är svårt att få tag i 
gamla foton på folk som är arbetsklädda eller vardagsklädda. Gå gärna 
igenom Era gamla album och se efter, om Ni kan hitta några foton att låna 
ut.  
 
Välkommen till bycirkeln i höst igen och hör gärna av Dig till  
 
  Monica Rönnkvist 
 
  



            
  

(annons) 

 
                       Dagis för barn i våra byar 

 

 
Vi är 22 föräldrar i byarna från Lycka och bort till Rönnäs, som till 
sommaren kommer att starta en föräldrakooperativ förskola för totalt 
17 barn. 
 
Till ett dagis behövs många saker, och vi vill därför fråga Er, om Ni har 
hela och rena möbler, leksaker eller andra saker att skänka oss. Vi är i 
behov av bord, stolar, hyllor, leksaker, överblivna tygbitar och 
garnnystan. Ja, allt som behövs till en förskola. 
 
Ta kontakt med någon av nedanstående personer, så kommer vi hem 
till Er och tittar på sakerna. 
 
 Tibble/Lycka         Ullvi   Rönnäs 
Elisabet Ingels Lars-Olov Olsson             Ulrica Grane Elisson 
0247/130 39  0247/372 01  0247/300 78 
 
 


