Välkommen till Ullvi

Ullvi bystuga över Österdalälven och Insjön.

Foto Ulf Sundén

Vi Ullvibor hälsar dig och din familj varmt välkommen till
Ullvi. Tanken med denna skrift är att ge dig lite information om
byn. Siffra inom ( ) hänvisar till kartan över byn på
mittuppslaget.
Mer information om Ullvi och vad som händer i byn hittar du på
byns hemsida ullvi.se. Under rubriken Byinformation på
hemsidan finns utförlig information om allt från Flaggning i
Ullvi och Fiberbredband till Grannsamverkan.
Du som vill ha information via e-post om vad som händer i byn,
skicka ett mail till mail@ullvi.se så kommer du med i listan
(dolda mottagare).

Naturen och utsikten
I byn har vi nära till naturen. Populära vandringsstigar utgår
från bystugan (5) utmed Kårbacka (4). Följer man vägen upp på
Nyåker kommer man till Slogboden (1) där vi bl a firar
gemensam Gökotta på Kristi himmelsfärdsdagen. Därifrån har
man en hänförande utsikt över odlingslandskapet,
Österdalälven, Insjön och bergen bortom sjön. Från Ullvi
bystuga (5) har man ett annat perspektiv med utsikt över
hustaken i byklungan kring majstången (7) och åkrarna ner mot
älven och Insjöns mynning, se omslagsbilden. Nere vid älven
finns byns andra samlingsplats, kort och gott kallad Plassen (3)
där vi träffas för gemensam grillfest i slutet av juli.
Tôrget (7) är byns centrala samlingsplats där vi reser
majstången på Midsommardagen.

Bystugan
Bystugan (5) är navet i byn, ett allaktivitetshus, där vi har våra
fester, sammankomster och olika aktiviteter.
Bystugan byggdes ursprungligen för nykterhetslogen Hildur
1913. Den har genomgått flera om- och tillbyggnader genom
åren vilka finansierats av byborna genom eget arbete, lån och
gåvor. Bystugan är en populär lokal för familjefester, bröllop
mm. För hyra av bystugan se ullvi.se.
Bystugan har en fin konstsamling. Här finns dalmålningar i
original, oljemålningar av Gustaf Ankarkrona, Björn Julin, Hans
Prins, Emerik Stenberg m.fl. konstnärer som bott i byn.
I vårt dokument- och bildarkiv i bystugan eller på ullvi.se kan
du som är intresserad ta del av byns historia.

Det händer mycket i Ullvi under året
Några axplock
Byalaget inbjuder till gemensamma fester och pubkvällar i
bystugan och förstås till Valborgsmässo- och midsommarfirande.
Vid Slogboden (1) uppe på
Nyåker träffas vi för Gökotta och
annan
trevlig
samvaro.
Slogboden är också en populär
plats året om för en skön
fikastund eller grillkväll.
Majstångsresningen sker hos oss
på Midsommardagen mitt i byn
vid Tôrget (7). Efter resningen
och dansen vid majstången tågar
alla upp till bystugan för att njuta
av kaffe och hembakat bröd och
kakor.
Vid Plassen (3) ordnar vi varje
år en grillkväll i slutet av juli.
Var och en tar med sig vad man
vill äta och dricka.
Ett
kalendarium för våra
återkommande aktiviteter hittar
du på baksidan av denna skrift;
se även hemsidan ullvi.se för
senaste nytt.

Ullvis kyrkbåtar
Byn äger tre kyrkbåtar. Den äldsta båten, Lôppa är från 1862.
Den är utställd under tak vid Plassen (3) nere vid älven. Inte
långt därifrån ligger det nytimrade båthuset (2) med plats för två
kyrkbåtar. Uller byggdes 1946 och har deltagit i många
kapprodder på Siljan och älven. Efter en insamling av bybor
anskaffades 2001 den senaste kyrkbåten, Ullviskôlla.

Ullvi skola
I Ullvi skola går ca 80 elever från förskoleklass till och med
årskurs 6. Eleverna kommer från byarna Lycka, Tibble, Ullvi,
Hälla, Romma, Berg, Rönnäs, Hisvåla, Almbergsbjörken och
Kilen, men även från centralorten. Skolan arbetar mycket med
natur, musik och miljö. Skolan är certifierad för ”Grön Flagg”.
Då antalet barn i byarna i skolans upptagningsområde är stabilt
högt kan vi räkna med att ha skolan kvar under överskådlig tid.

Ullvi by och dess historia
I Ullvi bor idag ca 120 permanentboende i c:a 60 gårdar. Härtill
kommer ca 30 fritidsgårdar med ”sommarbybor”.
Namnet Ullvi kommer från solguden Ull eller Uller, som var en
krigare, skicklig både på skidor och med båge. ”Vi” betyder
offerplats, alltså betyder Ullvi, Ulls offerplats.
Slaggfynd efter järnframställning på järnåldern har hittats nere
vid älven, som visar på flera tidiga boplatser i byn.
Kanske tänker man först och främst på dalmålarna, när man hör
byns namn. Från Ullvi kommer fyra kända dalmålare. Se mera
om dessa och sentida konstnärer i Ullvi på ullvi.se under Om
Ullvi by - Ullvi i konsten. Byn har också givit ut flera böcker, se
ullvi.se Om Ullvi by - Ullviböcker.

Ullvi byalag
Vi har ett aktivt byalag som tillvaratar byns kulturella intressen
och står för de gemensamma arrangemangen som bidrar till
trevnaden och samhörighetskänslan i byn. Alla i byn fast- såväl
som fritidsboende, är välkomna att delta och vara med i allt som
bjuds. Genom gåvor till bystugefonden och köp av lotter i
bylotteriet stödjer du byalagets verksamhet, se mer på ullvi.se.
För att fördela arbetsuppgifterna har vi delat upp byn i tre delar
så att varje bydel svarar för de olika aktiviteterna vart tredje år.
E-post till byalaget och ordföranden: byalaget@ullvi.se. Har du
förslag på något som rör byn kan du höra av dig till byalaget
eller någon av kontaktpersonerna på ullvi.se.

Ullvi byamän
Byamännen är den äldsta sammanslutningen i byn och har som
uppgift att förvalta den samfällda skogen och marken inklusive
byvägarna samt övrig egendom. Ordförande för byamännen är
byuppsyningsmannen som väljs för ett år, i tur-ordning efter
ålder. E-post: byuppsyningsman@ullvi.se

Ullvi kyrkbåtsroddare
Kyrkbåtsroddarna ansvarar för underhållet av kyrkbåtarna och
båthuset. Kontakt: kyrkbat@ullvi.se
Kyrkbåten Ullviskulla rors på
Midsommardagen till och från
kyrkan, och används vid ytterligare några tillfällen under
sommaren. Den hyrs också ut
med styrman. Vid grillfesten kan
de som vill, prova på att ro en
kyrkbåt.

Aktivitetskalender
Trettondagsafton

Byfest i bystugan (5)

Trettondagen

Bystämma, byamännens årsmöte i
bystugan

Februari

Årsmöten med Byalaget och
Byggnadsföreningen Hildur samt
Kyrkbåtsroddarna

Valborgsmässoafton

Slutdragning i bylotteriet Ärtsoppa
med tillbehör. Val-borgsmässoeld på
Nyåker (1)

Kristi himmelsfärdsdagens morgon

Gökotta vid Slogboden (1)

Midsommarafton

Klädning av majstången på
Elovesbacken (6)

Midsommardagen

Kyrkbåt till Kyrkan och resning av
majstången på Tôrget (7) mitt i byn

Slutet av juli

Grillfest med lekar vid Plassen (3)

Oktober / november

Höstfest/er i bystugan (5)

Än en gång välkommen till Ullvi. Vi hoppas du ska trivas och
vill bidra till att Ullvi förblir en levande och aktiv by.
Foton i texten: Benny Grandelius och Ulf Sundén

Ullvi byalag 2019

Karta över Ullvi by
1 Slogboden
2 Kyrkbåtshuset
3 Plassen
4 Kårbackastigarna
5 Bystugan
6 Elovesbacken
7 Tôrget
8 Tôrstugôla
9 Kompost mm
Från Slogboden (1) utgår
en fin vandringsled till
Tibble via Storklitt.
Vid Plassen (3) finns byns
tvättbrygga och torkhus
för mattvätt.
På Tôrget (7) står byns
majstång.
Vid Tôrstugôla (8) finns
en vedeldad bastu och
plats för småbåtar.

