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       ULLVI - BLADET  
  
 
 
 
Åren går fort. Detta är nu femte året, som vi kan presentera ULLVI – 
BLADET .  Avsikten med utgivningen är att låta de olika föreningarna i 
byn presentera, vad man har gjort under året samt berätta om, vad som 
planeras framöver. 
 
Under 2001 dog fem personer, som var fast boende eller fritidsboende i 
byn.  Fem gårdar såldes och bytte ägare. Vi hälsar Er som är nyinflyttade 
välkomna till Ullvi och hoppas, att Ni skall trivas i byn och känna Er 
välkomna att deltaga i alla byns aktiviteter. 
 
 
 
 
 
   Monica Rönnkvist  
  
 

 
  

 
Ullvi Byamän 
 
 
2002 års styrelse:     Nils Bonde, byuppsyningsman 
 Jönses Ivar Olsson, kassör 
 Rönnäs Erik Olsson, sekr. 
 Per Juvas 
 Ingvar Karlsson 
 Ture Karlsson  
  
  
Det röjningsarbete, som gjordes på Nyåker och Kårbacka, har rönt stor 
uppmärksamhet av andra byar både i och utanför Leksands gränser. En 
delegation från Livsmedelsverket gjorde ett studiebesök i Ullvi under 
våren 2001 med anledning av en utredning om lokal och regional 
ekologisk livsmedelsframställning. För att visa ett exempel på vad en by 
kan åstadkomma för att öppna landskapet, valdes Nyåker och Kårbacka. 
Det är nu viktigt att se till, att inte busk och sly tar överhanden igen. Det 
bästa sättet är att ha betande djur på området. Svårigheten är emellertid, att 
det är svårt att få tag i fårägare inte alltför långt borta. 
 
Ullvi byamän har av EU-projektet FramtidsUtsikt Siljan ansökt om bidrag 
på 47 000 kr för fårstängsel. Förhandsbesked om bidrag är givits, men 
beloppet är ännu ej fastställt. 
 
Beläggningen av byns vägar fortskrider, tack vare det överskott, som 
röjningen gav, samt en stämpling av skog på Vändattberget. Dessutom har 
Leksands kommun stått för en del av kostnaderna. Under sommarhalvåret 
kommer Näsgattu, Juvcasgattu och Goppellesgattu att åtgärdas. 
 
 
 
 



            
  

Hälla-Ullvi samfällighetsförening 
 
2002 års styrelse: Stig Hisvåls, ordförande 
  Rönnäs Erik Olsson, kassör 
  Jönses Ivar Olsson, sekreterare 
  Stig Hisvåls 
  Per Juvas 
  Börje Jacobs 
 
Föreningen har byggt och har hand om underhållit av 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 
 
Det är i år 110 år sedan föreningen bildades, nämligen år 1892, och vatten-
ledningsföreningen förser fortfarande många gårdar i byn med vatten. 
 
2002 års styrelse: Rönnäs Erik Olsson, kassör 
  Helge Brusk 
  Lars-Åke Helldén 
 
 
Ullvi jaktvårdsförening  
 
2002 års styrelse: Ingvar Karlsson, ordförande och sekreterare 
  Helge Brusk 
 
 
 
 
 

Föreningen Ullvi kyrkbåtsroddare 
 
2002 års styrelse:  
Lars-Erik Rönnkvist, ordf.   Kent Lindberg 
Anders Lian, vice ordf.   Peter Unger  
Nils Bonde, kassör    Mats Åfreds    
Olle Kalles, sekreterare       
   
Den stora händelsen under året var mottagningen av den nya kyrkbåten 
Ullviskôlla. Den 28 juli 2001 blev en dag att minnas för alla ullvibor. Det 
blev en verkligt lyckad och uppskattad mottagningsfest med tre ullvibåtar 
på älven. Det var Lôppa från 1862 och Uller från 1946, som välkomnade 
den nya båten. Ett stort tack till alla som på olika sätt har bidragit till, att vi 
nu har en ny fin kyrkbåt i byn. 
 
Nu står byggandet av ett enklare båthus på tur. Efter omröstning i byn 
beslutades att båthuset, där Lôppa skall ställas upp, skall placeras vid 
älven. Vi har fått bygglov för båthuset vid Plassen och börjat med bygget. 
 
Under sommaren planerar vi att ta ut den nya båten en söndag och ro till en 
lämplig plats och duka upp den medtagna kaffekorgen.  
 
Du kan även i år köpa ett diplom, som visar, att Du varit med och rott 
kyrkbåt till kyrkan på midsommardagen. Priset är som förra året 100 kr. 
Diplomet kan beställas vid båthuset på midsommardagens morgon i 
samband med rodden till kyrkan och delas ut vid majstångsresningen på 
kvällen. 
 
Vi känner stor sorg och saknad efter Olle Kalles bortgång. Hans stora 
engagemang och hans insatser för att få en ny kyrkbåt till byn har varit 
ovärderliga. 
 
Medlemsavgift i föreningen:  60 kr  -  familj 120 kr 
Bankgiro 5982-6156          Leksands Sparbank konto 7732-13-35771 
 



            
  

 
Ullvi Byalag 
 
2002 års styrelse: Lars-Erik Rönnkvist, ordförande 
 Barbro Hansson, kassör 
 Mats Hedlund, sekreterare 
 Bertil Hedlund 
 Anneli Karlsson 
 Britta Larsson 
 Inger Måg  
 Eva Olsson 
 Majvor Unger 
  
  
År 2001 inleddes med barnens julfest och därefter byafton med traditionell 
risgrynsgröt med skinksmörgås. Trons Lasse Mattsson stod för 
programmet och berättade och visade bilder om Dalkarlsvägen.  
 
Valborgsmässoafton samlades vi som vanligt i bystugan och åt ärtsoppa 
och drack varm punsch. Sedan gick  vi gemensamt upp till brasan på 
Nyåker, där vi unisont sjöng våren till och avslutade med stort fyrverkeri.  
  
På Kristi Himmelsfärdsdags morgon hölls en improviserad gökotta vid 
slogboden på Nyåker. Detta bör bli en tradition. Det behövs ingen 
annonsering. Alla, som vill njuta av en tidig vårmorgon, packar sin 
ryggsäck och intar sin frukost på Nyåker och njuter av den vackra utsikten. 
 
Midsommardagen 2001 restes stången som vanligt vid ”Torget”. 
Högtidstalet hölls av Carin Becker. Efter ringdansen på Torget, fortsatte 
barnen ringdansen utanför bystugan. Efter kaffe och hembakat bröd blev 
det dans i bystugan. Det var flera år sedan, som det spelades dansmusik i 
bystugan. Men intresset för dans visade sig vara stort, så det hoppas vi, att 
det blir även fortsättningsvis. 
 

 
 
 

År 2002 är det Mittbyn som tillsammans med byalaget ansvarar för årets 
aktiviteter. 
 
Närmast på programmet står midsommardagen. Tider för de olika 
aktiviteterna framgår här nedan.  
 
I år kan vi för första gången ro Ullviskôlla till kyrkan på midsommardagen. 
Vi blötlägger även Uller, om det skulle visa sig att intresset för att ro till 
kyrkan skulle bli större än vanligt. Nog vore det roligt, om vi kunde få folk 
till båda båtarna. Kom ner till bryggan i tid! 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIDSOMMAR 2002 

MIDSOMMARAFTON 
   KRANSBINDNING  kl 10.00 

 

MIDSOMMARDAGEN  

   KYRKBÅTEN AVGÅR kl    9.30 

   MAJSTÅNGSRESNING        kl  19.30 



            
  

 
Byggnadsföreningen Hildur i Ullvi u.p.a.  
 
Efter beslut på årsmötet beslöts att samma styrelsesammansättning som i 
byalaget skulle ingå i styrelsen för byggnadsföreningen Hildur. 
 
Bystugan har under år 2001 använts vid  66 tillfällen och då framförallt vid 
byns olika föreningsmöten. 9 gånger har bystugan hyrts ut till andra än  
bybor.  
 
Ullvi bystugefond 
 
2002 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 gårt till 
drift och underhåll av bystugan.   
 
Gåvor kan sättas in på ovanstående konton. Om man väljer att göra en 
insättning på bankkontot i Leksands Sparbank (som är kostnadsfritt), kom 
ihåg, att kopia av insättningen måste kassören Barbro Hansson få. Hon vet 
annars inte för vilket ändamål eller vem som lämnat gåvan. (Barbro har 
postlåda nr 6.) Vid bank- och postgiroinbetalningar skickas kopia direkt 
till kassören.) 
 
Begravningsbyråerna tar också emot gåvor till Ullvi bystugefond, men de 
tar ut en avgift för förmedlingen.  
 
Oavsett på vilket sätt man väljer att lämna sin gåva, måste vi ge Barbro tid 
att skriva ut ett minnesblad till de anhöriga. Gåvan bör därför sättas in 
minst en vecka före begravningsdagen. 

    

   
 

Ullvi arbetskrets 
 
Missionsauktionen förra året inbringade 19400 kr. Tore Öhrn var 
auktionist, och vår nye kyrkoherde, Fredrik Lautmann, medverkade. 
Pengarna, som vi fick in gick bl.a. till SKM, IM, SKUT, Lutherhjälpen, 
Stockholms Stadsmission, Stiftsgården, Diakonin, Estlandsinsamlingen 
(gm Tore Öhrn), Från by till by-projektet. Ullvi Bystugefond och Ullvi 
bycirkel fick vardera 2000 kr. Tack till alla som på olika sätt bidragit! 
 
Som vanligt har vi varit hemma hos Karin Kalles och ett par gånger hos 
Gun Helldén på våra symöten.  
 
Glad midsommar önskar vi i arbetskretsen genom 

               Rönnäs Karin 
 
 
 

MISSIONSAUKTION 
 

 i Ullvi bystuga  -  tisdagen den 25 juni kl 15.00 
 

Försäljning av handarbeten, kuddar, sittdynor, trasmattor,  
handdukar, hembakat bröd, ”mjukbulla” m .m.  

Lotterier, åror, kaffe. 
Gåvor mottages tacksamt! 

Välkommen 
 

Ullvi arbetskrets 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
  

Ullvi bycirkel 
 
 
Under vinterhalvåret har vi träffats var 14 dag, och många gånger har vi 
varit 18-20 personer. Intresset för vår bydokumentation har ökat, och det 
tycker vi är roligt. Man har upptäckt, att det inte ställs några krav på dem 
som kommer till våra träffar. Vi samtalar och berättar för varandra vad vi 
känner till om gårdarna och människorna i byn. 
 
Komplettering av boken GÅRDAR OCH SLÄKTER I ULLVI, är 
snart klar. Om tidtabellen håller, hoppas vi att vi skall få den i tryck till jul. 
I 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, och vi hoppas, att denna bok kommer att bli uppskattad. 
 
Till boken behöver vi fler 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. 
 
Kom gärna med förslag på en bra boktitel. Välkomna till bycirkeln i höst 
igen och hör gärna av Dig till 
 
  Monica Rönnkvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


