Hej,
Ullvi Byamän har inventerat alla byggnader som står på byns allmänna mark. Idén med denna
inventering är att dokumentera vilka som äger byggnaderna som står på byns allmänna mark
(S4) och undersöka intresset att fortsätta ta hand om och bevara byggnaderna. Ullvi Byamän
har också gjort denna dokumentering i syfte att se hur kostnaderna för underhåll ser ut de
närmaste åren. De byggnader som ägs av Ullvi Byamän är:
* Magasinshärbre
* Maskinhall (Heda)
* Sandförrådet (Heda)

Byggnader som också står på byns allmänna mark är:
* Bastu (nedanför bystugan)
* Bastu (ovanför g:a skolan)
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tvättstuga (Näset)
Virkesförråd (Elovesbacken)
Tvättstuga (Torkstuggölen)
Vedbod (Fäbacken)
Fiskebod (vid Färja)
Källa (Vändat)
Torkhus (vid Färjan)
”Båthuset” (för Löppa)
Bystugan & dess uthus

Ägare: Israels (Majs), Leek, Pransolles, Lund, Nygårds,
Jönses, Backollas, Oljans
Ägare: Flygars, Courage, Åfreds, Hallmans, Snarfens, Kalles,
Lisses, Vålbergs
Ägare: Familjerna Karlsson, Helldén, Djäken
Ägare: Brusk
Ägare: Okänd
Ägare: Anders Skoog
Ägare: Anita Calles
Ägare: Birger Eriksson
Ägare: Okänd*
Ägare: Ullvi kyrkbåtsroddare
Ägare: Byggnadsföreningen Hildur

* Informationen vi har är att huset införskaffats av Hallmans Lars och Snarf Anders och att sedan flera gårdar
gått med, det är dock oklart huruvida de som varit ägare skänkt byggnaden vidare till byn varför vi valt att
notera ägare okänd.

Nästa steg är att ta kontakt med de som står som antagna ägare och fråga om de är medvetna
om det och om de fortsatt har intresse i byggnaderna. Vill man kvarstå som ägare och ta hand
om byggnaden eller vill man avstå? Ullvi byamäns ambition är att ta hand om de byggnader
som vi idag äger.
Har du andra uppgifter på ägarförhållandena och har vi missat någon byggnad vill vi att
du kontaktar någon av oss i styrelsen så snart som möjligt dock senast den 1 december.
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