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       ULLVI - BLADET  
  
 
 
Detta är det åttonde och sista numret av ULLVI – BLADET.  Vid 
byalagets årsmöte i våras föreslogs att Ullvi by skulle läggas ut på internet 
med en egen hemsida. Detta hoppas vi skall förverkligas under kommande 
vinter.  
 
På hemsidan kan vi ge information om byn och om kommande aktiviteter. 
Där kan vi också lägga ut vackra vyer över byn. En hemsidan kan 
uppdateras flera gånger under året och på så vis alltid vara aktuell. Vi kan 
på ett enkelt sätt nå ut till alla bybor och till alla dem som bor på annan ort 
men har sina rötter och hjärtat kvar i byn. ULLVI – BLADET når ju 
endast dem som har postlåda här. De som är intresserade av hemsidan och 
dess innehåll och uppläggning kan ta kontakt med Ulf Sundén, som har 
fått i uppdrag av byalaget att verkställa planerna. Vi ska inte glömma bort 
alla dem som inte har dator. Det går nämligen lätt att skriva ut hemsidan 
på papper. 
 
Under 2004 avled en person i Ullvi. Två små flickor har fötts i byn. Åsa 
Bergkvist och Stefan Jönis i Vändat fick en dotter, Elsa. I Kattbäck vid 
Hälla rå föddes Selma, dotter till Goliath Anna och Stefan Dahlberg. 
Benny Grandelius och Eva Eriksson har under året flyttat hit. 
 
   Monica Rönnkvist  
  

Ullvi Byamän 
 
2005 års styrelse:     Jönses Bertil Olsson, byuppsyningsman 
 Jönses Ivar Olsson, kassör 
 Rönnäs Erik Olsson, sekr. 
 Bertil Hedlund  
 Per Juvas 
 Ingvar Karlsson, suppl 
 Ture Karlsson, suppl 
  
Björn Olsson och Roger Dahlström kvarstår i styrelsen för att fortsätta 
med sina påbörjade ärenden med bl.a kontakt med kommunen i vägfrågor.  
 
Byamännen har under vintern med hjälp av entreprenörer fortsatt med 
buskröjning efter älven. Där det tidigare var tätt med busk, har vi nu fått 
utsikt mot älven. Även enskilda markägare har röjt sly runt sina åkrar. 
Eftersom vi idag inte har betande djur, som håller efter förbuskningen, går 
det fort och på bara några år har buskarna växt till stora träd. Ullvi har fått 
miljöpris för sitt arbete att hålla landskapet öppet och betraktas som en 
förebild för hur man kan gå samman för att vårda landskapet. Nu gäller 
det, att vi även i fortsättningen lever upp till detta. 
  
Snöröjningen av våra byvägar övertogs i vintras av kommunmens egna 
entreprenörer och alla kommunala sandlådor har nu i våras tagits bort. 
Man undrar hur ishalkan kommer att bekämpas i vinter.  



Hälla-Ullvi samfällighetsförening 
 
2005 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 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. 
 
Röjningav sly efter vägarna och flisning utfördes i vintras. 
 
 
 
Ullvi Vattenledningsförening 
 
Föreningen bildades år 1892 och förser fortfarande många gårdar i byn 
med vatten. Föreningen ansvarar för årligt underhåll av vattenledningen. 
 
2005 års styrelse: Rönnäs Erik Olsson, kassör 
  Helge Brusk 
  Lars-Åke Helldén 
 
 
 
Ullvi jaktvårdsförening  
 
2005 års styrelse: Ingvar Karlsson, ordförande och sekreterare 
  Helge Brusk 
 
 
 

Föreningen Ullvi kyrkbåtsroddare 
 
2005 års styrelse:  
Lars-Erik Rönnkvist, ordf.   Lars Hjort 
Nils Bonde, kassör   Peter Unger  
Anita Kalles, sekreterare    Mats Åfreds    
Kent Lindberg    Mikael Juvas  
   
Ullviskôlla användes vid flera tillfällen under förra sommaren. På 
midsommardagen rodde vi till kyrkan och i samband med prisutdelningen 
på Alfvéngården roddes pristagaren och hans gäster från prostbryggan till 
Tibble. Båten togs också ut till fäbodgudstjänsten i Bunk. 
 
Under våren har båthuset fått nya rännor med glidytor av plast. Ett hand-
drivet spel för att lättare kunna dra upp båtarna har monterats. 
 
Båtbyggare Arne Håll från Sollerön har besiktat Lôppa och har lovat att 
återkomma och göra erforderliga reparationer på kölen. 
 
Medlemsavgift i föreningen:  50 kr  -  familj 100 kr 
Bankgiro 5982-6156          Leksands Sparbank konto 7732-13-35771 



Ullvi Byalag 
 
2005 års styrelse:  
Björn Olsson, ordförande   Britta Larsson 
Barbro Hansson, kassör  Inger Måg 
Mats Hedlund, sekreterare  Eva Olsson 
Lars Erlman  Jönses Bertil Olsson 
Goliath Anna Dahlberg  Lars-Erik Rönnkvist 
Anneli Karlsson 
 
År 2005 inleddes med byafton och trettondagsbal. Tillagning av 
festmiddagen med trerättersmeny stod som vanligt byns professionella 
mästerkockar, Lars och Tina Erlman, för. Trubaduren Ulf Allgulin under-
höll med visor mellan rätterna och förstärkte dansorkestern Johnny 
Forsmans Trio.  
 
Bystugan har utökat sin fantastiska konstsamling med en dalmålning, som 
tillskrivs Juvas Anders Ersson, daterad 1812. Detta blev möjligt genom att 
byalaget, byamännen och Ullvi kyrkbåtsroddare gemensamt gick ihop om 
köpet. 
 
Valborgsmässoafton åt vi som vanligt ärtsoppa och drack varm punsch, 
innan vi gemensamt med facklor i händerna tågade upp på Nyåker och 
tände majbrasan och beundrade det sedvanliga fyrverkeriet. 
 
På Kristi Himmelfärdsdags morgon hölls traditionsenligt gökotta på 
Nyåker. Det var många bybor, som tog sig upp till slogboden trots den 
kyliga vårmorgonen och njöt av utsikten och den medhavda matsäcken. 
 
Under maj månad har vi räfsat runt bystugan och under ett antal helger har 
bystugan fräschats upp, hängrännor och vindskivor har målats om, fönster 
har skrapats, omkittats och målats. Den nya majstången, som sattes upp 
förra året har grundmålats. På grund av det regniga och kalla vädret i maj  
och juni har det inte gått att färdigmåla majstången. Det får vänta till nästa 
år. 
 

Många byar har hemvändardagar. I Ullvi har vi midsommar, då alla som 
har sina rötter i byn kommer hem. Midsommardagen är inbokad för Ullvi. 
Välkomna att delta i allt som händer den dagen. Kl 9 på morgonen samlas 
vi nere vid båthuset för att ro till kyrkan. Kom i tid, så att vi ser hur många 
vi blir och hur många båtar som behövs.  
 
Kl 16 träffas vi på Elovesbacken och klär kransarna med björklöv och 
plockar blommor till två stora buketter. Kom och hjälp till och prova på att 
binda en krans. De mer erfarna kransbindarna visar hur det går till. Kl 
19.30 bärs stången ner till Tôrget för resning. 
 
Som vanligt har byn fått förtroende att ordna kyrkbåtsrodd och lunch för 
Alfvénfondens gäster fredagen den 8 juli. Ni som vill hjälpa till vid 
lunchen eller vara med och ro kyrkbåt, tag kontakt med Monica. Vi 
behöver mer folk. 
 
Den 17 juli kl 15 blir det fäbodgudstjänst i Bunk. Den 21 juli kl 18.30 
hålls friluftsgudstjänst vid slogboden på Nyåker. Den 23 juli planeras 
fotbollsmatch mellan barn och vuxna med efterföljande grillfest. Den 22 
oktober blir det oktoberfest i bystugan. 
 
 

 
 

MIDSOMMARDAGEN 2005 

   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 2004 använts vid 48 tillfällen och då framförallt vid 
byns olika föreningsmöten.  
 
 
Ullvi bystugefond 
 
2005 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 
 
Ullvi arbetskrets började sin verksamhet 1879. Vid förra årets 125 års-
jubileum uppmärksammades arbetskretsen i pressen och Rönnäs Karin 
avtackades av kyrkoherde Fredrik Lautmann för sina mångåriga insatser. 
Ledarskapet delas nu mellan Gunnel Juvas och Elsa Karlsson. Byns 
händiga kvinnor träffas varje tisdag efter nyår hemma hos Gun Helldén för 
att sy och brodera till missionsauktionen. En missionsväv med hemvävda 
dukar har i år satts upp hos Elsa. 
 
Välkomna till bystugan den 28 juni och ge generösa bud till förmån för 
olika välgörande ändamål. 
 
Förra årets missionsauktion inbringade 19 896 kr, som skänktes till SKM, 
IM, SKUT, Stockholms Stadsmission, Diakonin, Lutherhjälpen, Kyrkans 
prydande, Estlandsinsamlingen (gm Tore Öhrn) och ”Från by till by”-
projektet samt Ullvi bystugefond. Tack till alla som på olika sätt har 
bidragit! 
 
 
 
 

MISSIONSAUKTION 2005 
 

 i Ullvi bystuga  -  tisdagen den 28 juni kl 15.00 
 

Auktion och försäljning av handarbeten, förkläden, broderad tavla, 
handvävt förklädesband, handvävda dukar och handdukar, stickade 
sockor, ”mjukbulla”, hembakat bröd m .m. Lotterier, åror, kaffe-
servering.                                                   Gåvor mottages tacksamt! 

Välkomna 
 

Ullvi arbetskrets 
 



Ullvi bycirkel 
 
Varannan vecka har vi under vintern träffats i bystugan för att 
dokumentera hur det var förr och jämfört med dagens seder och bruk. 
Ibland har vi kanske bara varit 12 personer, men oftast har vi kunnat räkna 
in cirka 20 deltagare. Det är roligt, att så många vill komma varje gång. 
Alla har så mycket att berätta om seder, som har försvunnit eller håller på 
att försvinna. Tänk, att vi ännu har bybor som minns den första bilen och 
kan berätta om när mor såg en cykel för första gången. Det är inte  så 
länge sedan som radion, telefonen och TV gjorde sitt intåg och nu finns 
det datorer i nästan varje hem. Hur var det, innan vi fick elektricitet i byn? 
Hur bar man sig åt, innan vi fick frysbox, tvättmaskin etc. Listan kan göras 
lång. Allt detta vill vi i bycirkeln dokumentera. De barn, som föds idag 
kommer aldrig annars att förstå hur det var förr, om vi inte berättar för 
dem. Vi tror, att förändringar som rör den egna familjen eller byn berör 
oss mer än det som händer ute i världen. 
 
Vi har fått ihop flera kapitel om olika ämnesområden, som vi hoppas så 
småningom ska kunna sammanställas till ytterligare en bok.  
 
Vi har fortfarande några ex kvar av ”Ullvibor i 350 år”. Genom kontakt 
med Stockholms Universitet har vi fått tag i ett större antal av ”Marken, 
gården, släkten och arvet” av Ulf Sporrong och Elisabeth Wennersten. 
Faktaunderlaget till denna bok har framförallt Gustaf Erkers tagit fram 
genom sin forskning om släkter i Ullvi. Vi säljer boken för endast 20 kr. 
Båda böckerna finns till försäljning hos Rönnkvists och kommer att finnas 
i bystugan på midsommardagen. 
 
  Monica Rönnkvist 
 
 

 
 


