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       ULLVI - BLADET  

  
 
 
 

I denna sjunde upplaga av ULLVI – BLADET  vill vi som vanligt 
presentera alla föreningar i byn och berätta, vad vi har gjort under året. 
Ullvi har många aktiva föreningar, som alla arbetar med byns bästa för 
ögonen och för att värna om samhörigheten. 
 
Under 2003 avled fyra personer i byn. Några nya invånare har flyttat till 
byn. Hagströms gård har köpts av Charlotta (Lotta) Holfve och Andreas 
Hansson. Djäkenolles lisstuga är uthyrd till Susanne Hisvåls och Patrik 
Mats. Björn Sundin med sonen Jesper hyr Hedlunds på Näset. Vi hälsar Er 
hjärtligt välkomna till Ullvi och hoppas, att Ni skall trivas i byn och känna 
Er välkomna att deltaga i alla byns aktiviteter.  
 
I juli förra året fick vi glädjen att resa en malla för Lars och Tina Erlman. 
Det blev en mycket fin dag. Solen sken och det var en mycket vacker syn 
med de flesta byborna i leksandskläder tågandes genom byn efter mallan.  
 
Av tradition har byn delats upp i tre delar för att arbetet vid gemensamma 
tillställningar inte skall kännas alltför betungande. Under 2004 är det 
Vändat som står för servicen i bystugan och arrangemangen kring 
midsommar. 
 
   Monica Rönnkvist  
  

Ullvi Byamän 
 
2004 års styrelse:     Roger Dahlström, byuppsyningsman 
 Jönses Ivar Olsson, kassör 
 Rönnäs Erik Olsson, sekr. 
 Bertil Hedlund  
 Per Juvas 
 Ingvar Karlsson, suppl 
 Ture Karlsson, suppl 
  
  
I januari månad högg byamännen en ny majstång på allmänningen. Den 
gamla hade brutits av vid en storm i höstas. Den är nu hyvlad och i 
ordninggjord till midsommar, men den kommer inte att målas förrän nästa 
sommar för att vara helt säker på, att den blir ordentligt  torr. 
 
Inloppet till Tôrstugôlsviken har breddats med grävmaskin och massorna 
har lagts uppe på stranden. En viss strandskoning har utförts med sten. På 
stranden står nu också en timrad bänk, som Björn Olsson har skänkt. 
 
Buskröjning efter älven har påbörjats. Under våren har byamännen kallat 
till arbetsdagar. 10-12 män har röjt utefter strandkanten. Flisning kommer 
att göras nästa vinter. 
 
Vi måste alla hjälpas åt att hålla vår vackra by öppen. Stränder och 
åkerrenar växter snabbt igen. Ni, som inte själva klarar av att röja på Er 
mark, ta kontakt med byamännen, som hjälper till  att lösa problemet.  



            
  

Hälla-Ullvi samfällighetsförening 
 
2004 års styrelse: Börje Jacobs, ordförande 
  Rönnäs Erik Olsson, kassör 
  Jönses Ivar Olsson, sekreterare 
  Stig Hisvåls 
  Per Juvas 
 
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. 
 
2004 års styrelse: Rönnäs Erik Olsson, kassör 
  Helge Brusk 
  Lars-Åke Helldén 
 
 
Ullvi jaktvårdsförening  
 
2004 års styrelse: Ingvar Karlsson, ordförande och sekreterare 
  Helge Brusk 
 
 
 
 
 

Föreningen Ullvi kyrkbåtsroddare 
 
2004 års styrelse:  
Lars-Erik Rönnkvist, ordf.   Lars Hjort 
Nils Bonde, kassör   Peter Unger  
Anita Kalles, sekreterare    Mats Åfreds    
Kent Lindberg    Mikael Juvas   
   
Sommaren 2003 deltog Ullviskôlla för första gången i Leksands kapprodd. 
Förutom några roddare från Ullvi bestod båtens besättning av Hjortnäs 
roddarlag. Ullviskôlla placerade sig på sjätte plats med tiden 9.59.6.  
 
Båten användes vid flera tillfällen under förra sommaren. På midsommar-
dagen rodde vi till kyrkan och i samband med prisutdelningen på 
Alfvéngården roddes pristagaren och hans gäster från prostbryggan till 
Tibble. W-dala nation besökte Ullvi och fick prova på kyrkbåtsrodd fram 
och åter till Hällabadet. Till fäbodgudstjänsten i Bunk fick ca 35 personer 
plats i Ullviskôlla. Lôppas nya båthus blev färdig och nytt gräs såddes på 
”Plassen” under sommaren. 
 
Blir det många i år, som vill vara med i kyrkbåten på midsommardagen, 
kanske vi kan ta ut två båtar. Tag gärna kontakt med Lars-Erik i förväg, så 
att vi vet hur många det blir. Även i år kan Du köpa ett diplom, som visar, 
att Du varit med och rott kyrkbåt 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 denna sommar planerar vi att ta kyrkbåten till fäbodgudstjänsten i 
Bunk den 18 juli. 
 
Medlemsavgift i föreningen:  60 kr  -  familj 120 kr 
Bankgiro 5982-6156          Leksands Sparbank konto 7732-13-35771 



            
  

Ullvi Byalag 
 
2004 års styrelse: Lars-Erik Rönnkvist, ordförande 
 Barbro Hansson, kassör 
 Mats Hedlund, sekreterare 
 Anneli Karlsson 
 Majvor Unger 
 Britta Larsson 
 Lars Erlman 
 Inger Måg  
 Eva Olsson 
 Bertil Olsson 
 
År 2004 inleddes med byafton och trettondagsbal. Tillagning av 
festmiddagen med trerättersmeny stod byns proffesionella mästerkockar, 
Lars och Tina Erlman, för. Gunnar Kahns underhöll med visor och skämt. 
Efter middagen bjöd Lasse Backhans orkester upp till dans.  
 
Våren hälsades välkommen med valborgsmässobrasa på Nyåker och som 
vanligt stod Bertil och Mats Hedlund för det effektfulla fyrverkeriet. Innan 
dess hade vi i bystugan serverats ärtsoppa, som även i år tillagats av 
soppkocken Lars-Erik. Till detta fick vi varm punsch.  
 
På Kristi Himmelsfärdsdags morgon hölls som vanligt gökotta på Nyåker. 
Det var många bybor, som tog sig upp till slogboden och njöt av den tidiga 
vårmorgonen, sin medhavda frukost och beundrade den vackra utsikten. 
Våren kom tidigt och värmen hade gjort att åkrarna var alldeles blå av 
natt- och dag. 
 
Under våren har vi räfsat och städat runt bystugan. En ny majstång har 
byamännen huggit och är klar för lövning på midsommardagen.  
 
 
 
 

Midsommar i Ullvi är viktigt inte bara för oss fast boende utan lika viktigt 
för alla fritidsboende och de besökare som återkommer varje år. Välkomna 
att hjälpa till med kransbindningen. på Elovesbacken. Det är både roligt 
och ger en samhörighetskänsla att få vara med och hålla liv i våra gamla 
traditioner. 
 
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 Ulf Allgulins ungdomsorkester. 
 
Boka även tid för andra evenemang, som kommer framöver. Den 3 juli blir 
det bystugedans i Ullvi bystuga till musik av Floda spelmanslag. 
  
Som vanligt har byn fått förtroende att ordna kyrkbåtsrodd och lunch för 
Alfvénfondens gäster fredagen den 9 juli. Ni som vill hjälpa till vid 
lunchen eller vara med och ro kyrkbåt, tag kontakt med Monica. Vi 
behöver mer folk. 
 
Den 18 juli kl 15 blir det fäbodgudstjänst i Bunk. Om tillräckligt många är 
intresserade, avgår kyrkbåt från båthuset en halv timme innan. Den 22 juli 
kl 18.30 hålls friluftsgudstjänst vid slogboden på Nyåker.  
 

 

MIDSOMMARDAGEN 2004 

   KYRKBÅTEN AVGÅR kl    9.30 

  KRANSBINDNING  kl 16.00 

  MAJSTÅNGSRESNING        kl  19.30 



            
  

Byggnadsföreningen Hildur i Ullvi u.p.a.  
 
Styrelsens sammansättning är densamma som  byalagets. 
 
Bystugan har under år 2003 använts vid  41 tillfällen och då framförallt vid 
byns olika föreningsmöten.  
 
 
Ullvi bystugefond 
 
2004 års kassör: Barbro Hansson 
 
Bankgiro 906-3215 
Bankkonto 7732-28-15394 Leksands Sparbank 
 
Ullvi bystugefond ingår i byggnadsföreningen Hildurs verksamhet. Fonden 
har tacksamt mottagit generösa bidrag, som går 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.  
 
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 hinna skriva ut ett minnesblad till de anhöriga. Gåvan bör därför sättas 
in minst en vecka före begravningsdagen. 
 
 
 
 

Ullvi arbetskrets 
 
Missionsauktionen förra året inbringade 22.752 kr. Tore Öhrn var 
auktionist och komminister Hans Holzman medverkade. De pengarna, som 
auktionen inbringade gick bl.a. till SKM, IM, SKUT, Stockholms 
Stadsmission, Diakonin, Estlandsinsamlingen (gm Tore Öhrn) och ”Från 
by till by”-projektet. Ullvi bystugefond fick 4000 kr. Tack till alla som på 
olika sätt har bidragit! 
 
Som vanligt har arbetskretsen haft sina träffar hos Karin Kalles. En gång 
var vi hos Gun Helldén och en gång hos Ulla Olsson i Flygars.  
 

                                Rönnäs Karin 
 
Ullvi arbetskrets startade år 1879. Under 125 år har kvinnorna i byn 
träffats för att spinna, väva, sy och handarbete för att få intäkter till 
välgörande ändamål. Detta är unikt – inte bara i Leksand utan kanske även 
i hela landet. Detta måste firas! Välkommen till bystugan den 29 juni och 
ge generösa bud till förmån för missionen och till glädje för alla 
uppoffrande kvinnor i Ullvi arbetskrets. 
 
 

MISSIONSAUKTION 2004 
 

 i Ullvi bystuga  -  tisdagen den 29 juni kl 15.00 
 

Försäljning av handarbeten, handdukar, tabletter, förkläden,  matta,  
tygväskor, ”mjukbulla”, hembakat bröd m .m. 
Lotterier, åror, kaffe.                              Gåvor mottages tacksamt! 

Välkommen 
 

Ullvi arbetskrets 
 
 



            
  

Ullvi bycirkel 
 
Under vintern har vi fortsatt att träffas i bystugan varannan vecka. Det är 
roligt att så många vill komma varje gång och berätta om gamla tider. En 
del har oerhört mycket att berätta medan andra kommer för att lyssna. Alla 
är lika välkomna.  Det som berättas tas upp på band och renskrivs för att 
förhoppningsvis kunna resultera i ytterligare en bok.  
 
Det finns mycket att dokumentera. Seder och bruk försvinner och det 
kommer nya tider. Om man inte dokumenterar det som har varit, är det 
stor risk, att det försvinner i glömskan. Kom gärna med förslag på 
ämnesområden. Vi har ännu mycket att beta av exempelvis skolan, lärare 
och undervisningen liksom jordbruket, som har förändrats genom åren. 
Förr fanns det kor i nästan varje gård. Idag finns inte en enda mjölkko kvar 
i Ullvi. Är det någon, som har gamla dagboksanteckningar, som rör 
jordbruket? I en sådan kan finnas mycket intressant, som vi i bycirkeln kan 
ha glädje av. Det är det dagliga arbetet, som tydligast beskriver hur tiderna 
förändras.  
 
Vi har fortfarande ett antal böcker kvar av ULLVIBOR I 350 ÅR, som 
finns till försäljning hos Monica Rönnkvist. Boken kommer också att 
finnas i bystugan på midsommardagen. 
 
Välkommen till bycirkeln i höst igen. 
 
  Monica Rönnkvist 
 
 
 
  
 

 
 

 


