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       ULLVI - BLADET  
  
 
Detta är nu sjätte upplagan av ULLVI – BLADET , som har utkommit 
strax före midsommar varje år sedan 1998. Vi vill på detta sätt  presentera 
de olika föreningarna i byn och berätta, vad man har gjort under året. För 
att vara en så liten by har vi många aktiva föreningar, som alla arbetar med 
byns bästa för ögonen och för att värna om samhörigheten. 
 
Under 2002 dog tre personer, som var fast boende eller fritidsboende i byn.  
Ett par gårdar har bytt ägare, och 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.  
 
Till Er som står i begrepp att lämna byn vill vi önska lycka till i framtiden 
och hoppas, att Ni inte glömmer oss utan vill komma och hälsa på i Ullvi. 
 
 
 
 
   Monica Rönnkvist  
  
 

Ullvi Byamän 
 
 
2003 års styrelse:     Björn Olsson, byuppsyningsman 
 Jönses Ivar Olsson, kassör 
 Rönnäs Erik Olsson, sekr. 
 Bertil Hedlund  
 Per Juvas 
 Ingvar Karlsson, suppl 
 Ture Karlsson, suppl 
  
  
Ullvi by har hedrats med centerpartiets miljöpris för det röjningsarbete, 
som har gjorts i byn. Priset delades ut den 6 juni 2003 på torget i Leksand 
och mottogs av Snarf Olle Helldén och Bertil Hedlund, som har varit 
initiativtagare och drivande i projektet.  
 
Ullvi byamän har fortsatt sitt arbete med att sätta upp fårstängsel på 
Kårbacka och kommer att göra en översyn av de ställen i byn, där busk och 
sly har börjat växa högt. Vi måste alla hjälpas åt att hålla landskapet öppet. 
De som inte själva orkar röja sin mark kan ta kontakt med styrelsen, som 
hjälper till med att lösa problemet.  
 
Under vintern har skog på Vändattberget avverkats och i höstas fick 
Näsgattu och Juvasgattu ny beläggning. 
 
 
 



            
  

Hälla-Ullvi samfällighetsförening 
 
2003 års styrelse: Stig Hisvåls, ordförande 
  Rönnäs Erik Olsson, kassör 
  Jönses Ivar Olsson, sekreterare 
  Stig Hisvåls 
  Per Juvas 
  Börje Jacobs 
 
Föreningen har byggt vägen, som går från Ullvi Heda till Råsbäck samt 
och har hand om underhållet av denna väg och stickvägarna, som går till 
Snedlutsbacken och Lissolles myra samt underhållet av vägen, mellan 
Råsbäck till Hyttbacken i Hälla. 
 
 
 
Ullvi Vattenledningsförening 
 
Föreningen bildades år 1892 och förser fortfarande många gårdar i byn 
med vatten. Föreningen ansvarar för årlig underhåll av vattenledningen. 
 
2003 års styrelse: Rönnäs Erik Olsson, kassör 
  Helge Brusk 
  Lars-Åke Helldén 
 
 
Ullvi jaktvårdsförening  
 
2003 års styrelse: Ingvar Karlsson, ordförande och sekreterare 
  Helge Brusk 
 
 
 
 

Föreningen Ullvi kyrkbåtsroddare 
 
2003 års styrelse:  
Lars-Erik Rönnkvist, ordf.   Lars Hjort 
Nils Bonde, kassör   Peter Unger  
Anita Kalles, sekreterare    Mats Åfreds    
Kent Lindberg    Mikael Juvas   
   
Under sommaren och hösten kom bygget av nya båthuset igång och taket 
kom på, så att vi lördagen den 2 november kunde ställa Lôppa på plats 
strax innan kylan och vintern gjorde sitt intåg. 
 
Att glädjen och intresset för vår nya kyrkbåt är stor visade sig på midsom-
mardagen då två kyrkbåtar, både Uller och Ullviskôlla, roddes till kyrkan. 
Att två Ullvisbåtar rotts till kyrkan har inte hänt sedan början på 1900-
talet, då Räven och Lôppa var i bruk. Lôppa såldes på auktion 1913 och  
kom inte tillbaka till byn förrän 1936. Vi hoppas, att vi även i år får ihop 
besättning till  två båtar. 
 
Du kan också 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 kommer att delas ut vid 
majstångsresningen på kvällen. 
 
Även i sommar planerar vi att ta kyrkbåten till fäbodgudstjänsten i Bunk 
och kanske det kan bli någon ytterligare tur. 
  
Det lotteri, på 300 lotter,som påbörjats skall säljas klart, så att dragning 
kan ske på midsommardagen. 
 
Medlemsavgift i föreningen:  60 kr  -  familj 120 kr 
Bankgiro 5982-6156          Leksands Sparbank konto 7732-13-35771 



            
  

Ullvi Byalag 
 
2003 års styrelse: Lars-Erik Rönnkvist, ordförande 
 Barbro Hansson, kassör 
 Mats Hedlund, sekreterare 
 Anneli Karlsson 
 Majvor Unger 
 Britta Larsson 
 Ingvar  Karlsson 
 Inger Måg  
 Eva Olsson 
 Bertil Olsson 
 
År 2003 inleddes med barnens julfest och byafton med trettondagsbal, 
festmiddag och dans till Olle Nääs orkester. Som speciellt inbjuden gäst 
kom f.d. läraren Sven Erik Swenn och framförde en ”Buljerk” monolog. 
Det blev en mycket uppskattad kväll, där våra nyinflyttade bybor Lars och 
Tina Erlman fick mycket beröm för den goda maten. Det var en av 
vinterns kallaste dagar och avloppet frös i bystugans toaletter och 
upptäcktes först timmen innan alla gäster till byafton anlände. Duktiga 
bybor lyckades dock lösa isproppen, innan behoven blev alltför 
påträngande.   
 
Valborgsmässoafton samlades vi som vanligt i bystugan, åt ärtsoppa, drack 
varm punsch och tittade på några gamla Leksandsfilmer. 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 traditionsenligt gökotta vid 
slogboden på Nyåker. I år var det 30-35 personer som njöt av den tidiga 
vårmorgonen, intog sin medhavda frukost och beundrade den vackra 
utsikten. 
 
 
 

 

 
I år är det Kattbäcksdelen, som tillsammans med byalaget ansvarar för 
årets aktiviteter. Närmast på programmet står midsommarfirandet. Vi 
hoppas,  att vi även i år blir så många att båda båtarna kan rors  till kyrkan  
Kom ner till bryggan i tid! 
 
Kransarna till majstången binder vi kl 16 på midsommardagen på 
Elovesbacken. Vi vill gärna se, att det kommer mycket folk som hjälper 
till. 
 
Efter majstångsresningen dansar vi en stund nere vi Tôrget, innan vi går 
upp och fortsätter ringlekarna utanför bystugan. Vi hoppas, att så många 
som möjligt följer med upp till bystugan och gynnar byn genom att köpa 
lotter och dricka kaffe med gott hembakat bröd.  
 
Därefter dansar vi i bystugan till tonerna av  Stigs Brasks orkester. 
 
Även i år har byn fått förtroende att ordna lunch för Alfvénstiftelsens 
gäster fredagen den 4 juli. Ni som vill hjälpa till vid lunchen eller ro 
kyrkbåt till Alfvéngården, tag kontakt med Monica. Vi behöver mer folk. 
 
 

 

MIDSOMMARDAGEN 2003 

   KYRKBÅTEN AVGÅR kl    9.30 

  KRANSBINDNING  kl 16.00 

  MAJSTÅNGSRESNING        kl  19.30 

 

STÄLL UPP FÖR MIDSOMMAREN I ULLVI ! 



            
  

Byggnadsföreningen Hildur i Ullvi u.p.a.  
 
Styrelsens sammansättning är densamma som  byalagets. 
 
Bystugan har under år 2002 använts vid  56 tillfällen och då framförallt vid 
byns olika föreningsmöten. 11 gånger har bystugan hyrts ut till andra än  
bybor.  
 
Ullvi bystugefond 
 
2003 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 gått 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. Vid bank- och 
postgiroinbetalningar går en kopia direkt till kassören från girot. 
 
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 20.970 kr. Tore Öhrn var 
auktionist och kyrkoherde Fredrik Lautmann medverkade. De pengarna, 
som auktionen inbringade gick bl.a. till SKM, IM, SKUT, Lutherhjälpen, 
Stockholms Stadsmission, Stiftsgården, Diakonin, Estlandsinsamlingen 
(gm Tore Öhrn) och ”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 arbetskretsen haft sina träffar hemma hos Karin Kalles.  
Glad midsommar önskar vi i arbetskretsen genom 

               Rönnäs Karin 
 
 
 

MISSIONSAUKTION 
 

 i Ullvi bystuga  -  tisdagen den 24 juni kl 15.00 
 

Försäljning av handarbeten, handdukar, tyg till randigt snörliv, 
två leksandsförkläden till småflickor, Ullvihästen (målad av Kajsa 
Berglund), ”mjukbulla”, hembakat bröd m .m. 
Lotterier, åror, kaffe.                              Gåvor mottages tacksamt! 

Välkommen 
 

Ullvi arbetskrets 
 



            
  

Ullvi bycirkel 
 
 
På nyåret 2003 kunde vi i bystugan presentera vår nya bok ULLVIBOR I 
350 ÅR. Försäljningen har gått över förväntan och vi har fått ett positivt 
gensvar inte bara från bybor och leksandsbor utan även från läsare utanför 
Dalarna. Det är många som har fått kännedom om boken och som har sina 
rötter i Ullvi. Det känns extra stimulerande och uppmuntrande att få höra, 
hur de gamla, som har sina rötter i Ullvi läser sida för sida ur boken och att 
gamla minnen väcks till liv igen.  
 
Vi har fortfarande ett antal böcker kvar, som finns till försäljning hos 
Rönnäs Karin och Erik samt hos Monica Rönnkvist. Boken kommer också 
att säljas i bystugan på midsommardagen. 
 
Bycirkeln har fortsatt sin verksamhet. Det finns mycket mer att 
dokumentera. Har vi lust och ork kommer nästa bok att handla om sådant 
som har försvunnit eller håller på att försvinna i byn såsom handelsboden, 
färjan, seder och bruk, nedlagda skolor, jordbruk och fäbodbruk m.m. Vi 
samtalar och berättar för varandra om sådant, som annars skulle falla i 
glömska. Hur sköttes tvätten, innan man hade tvättmaskin? Hur förvarades 
maten före kylskåpets tid? Hur roade man sig i byn, innan vi hade TV. Än 
finns det bybor, som minns tiden före elektriciteten, telefonen och bilens 
intåg i byn.  
  
Välkommen till bycirkeln i höst igen. 
 
  Monica Rönnkvist 
 



            
  

 


