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Inledning
Kapellagets verksamhet har under de gångna åren varit mycket diversifierad med engagemang
i en rad evenemang och verksamheter. Under senaste året har styrelsen valt att kraftfullt börja
bryta den utvecklingen, eftersom varken ekonomi eller ideella personresurser räcker till för att
fortsätta på den linjen. Tyvärr går det inte att i en handvändning genomföra alla nödvändiga
förändringar, t.ex. tar det tid att få bukt med kostnaderna för föreningshuset, lotsstugan o.s.v.
Andra saker går lättare att avveckla, t.ex. vårt engagemang för regattan. Kapellaget har dock
en stark ekonomi om man ser till balansräkningen, men resultatet för det gångna året ligger på
minus.
I rapporten Ulvö kapellag – framtiden och ekonomin som finns som bilaga till
verksamhetsberättelsen framgår det hur styrelsen har pekat ut kritiska faktorer och
förändringsmöjligheter för kapellaget. En hel del åtgärder har styrelsen redan satt i sjön, men
ett fortsatt intensivt arbete krävs under kommande verksamhetsår.
Här följer en redogörelse under rubrikerna Ordförandeskap och sekreterare,
Trivselarrangemang, Loppis, Ulvö kulturarv, Samhällsfrågor, Kapellagets fastigheter och
intresseobjekt, Hemsidan, facebook och Ulvöbladet, Verksamhet kring fastigheter m.m. samt
Samhällskontakter kontinuerlig dialog.
Ordförandeskap och sekreterare
Vid årsmötet juli 2012 utsågs ingen permanent ordförande och ingen sekreterare. Istället
beslöts att ordförandeskapet skulle vara ambulerande, och att en ny ordförande skulle väljas
för varje period fram till ett nytt styrelsemöte. Denna ordning har fungerat bra, men idealiskt
är ändå en permanent ordförande som kan utgöra en stabil punkt i kapellaget och styrelsen.
Inte heller utsågs någon sekreterare. Istället har vid varje styrelsemöte utsetts en
protokollförare. Denna ordning har fungerat bra.
Trivselarrangemang
Festkommitten
Under hösten 2012 hade vi en träff i hembygdsgården om vilka fester och evenemang som
varit förr på Ulvön. Vi vill tacka alla som deltog på träffen. De idéer som kom fram tog vi
med oss och vi jobbar vidare på att sjösätta vissa delar. Valborg var först ut och där ändrade
vi upplägget i år med start av båtdragningen från affären till Hotellet där vi hade allsång,
brasa, vårtal av Ruben, och det sköts också salut.
Festkommittén jobbar vidare och om du känner att du vill ingå i gruppen hör gärna av dig till
kapellaget.

Första advent
Första Advent var även i år ett arrangemang i samarbete med Nätra församling som bevistade
Ulvöhamn med sina konfirmander. Samkvämet i Föreningshuset anordnades av en grupp
bestående av bl a Elisabeth Nordqvist.
Loppis
Kapellaget har under juni 2013 anordnat en loppis vid föreningshuset, och ytterligare en
loppis kommer att ske i slutet av juli.
Ulvö kulturarv
Ett omfattande arbete har under året genomförts i form av en förstudie för ett Besökscentrum
för Ulvö kulturarv, d.v.s. exploateringen av den så kallade lotstomten. I den projektgrupp som
arbetat med förstudien finns fyra medlemmar i kapellaget - Janne Bagge, Tom Sahlén, Lena
Olsson och Ingemar Hellman. Dessutom har två personer från Örnsköldsviks muséum deltagit
samt en person från Länsmuseet Västernorrland.
Syftet med förstudien har varit att utredda och förbereda själva genomförandet, d.v.s. främst
uppförande av byggnader, permanenta utställningar m.m. Tanken har varit att det allra mesta
av de förberedelser som krävs ska vara avklarade och att det efter förstudien bara ska vara ”att
trycka på knappen” för att sätta igång själva bygget.
Förstudien har finansierats genom offentliga medel och genom ett omfattande ideellt arbete.
De offentliga medlen har i huvudsak använts till att täcka kostnader för externa konsulter i
form av arkitekt, utställningsdesigner och brandsäkerhetskonsult.
Projektet har haft fokus på att med hjälp av arkitekt utforma byggnaderna i detalj, ändra och
färdigställa bygglov, med stöd av en scenograf utforma inre miljö och utställningar och att –
delvis med stöd av boende och andra med god förankring i Ulvön kulturhistoria – fastställa
vad som ska visas upp i museet. I projektgruppens arbete ingår även att ta fram tekniska
lösningar, genomföra kostnadsberäkningar, förbereda finansieringen av bygget samt beskriva
en plan för långsiktig drift av anläggningen.
I den förstudierapport som utarbetas kommer dessa saker att redovisas.
Samhällsfrågor
Bättre avfallshantering
Avfallshantering handlar bl a om grovsopor och byggavfall. Den tidigare ordningen med
grovsopor som står ute veckovis i väntan på avhämtning är inte acceptabel och Kapellaget har
under året haft möten och diskussioner med MIVA som har lett till att det nu erbjuds nu 5
avlämningstillfällen och även beställd avhämtning av grovsopor i Ulvöhamn. Ordningen
prövas fortgående och kan bli föremål för framtida förändringar.
En moderniserad räddningstjänst
Kapellagets har till räddningstjänsten förslagit bl a ny brandspruta, mobil sprinkler,
effektivare brandskyddskontroller, mer utbildning m m samt – inte minst – ett s k IVPA till
Ulvöhamn som ger ökad trygghet vid sjukdomar och olycksfall. Örnsköldsviks
räddningstjänst och samhällsbyggnadsnämnd är mycket positiva till våra förslag men
kommunen har p g a det ekonomiska läget beslutat avvakta till 2104 med de direkta
investeringarna.

Servicehuset vid reningsverket, turist-WC i den nedlagda gamla turistinformationen,
skötsel av gemensamma grönytor och planteringar
På dessa områden har Kapellaget under många år – mot viss ekonomisk ersättning - fungerat
som kommunens förlängda arm. Eftersom antalet fast boende sjunker blir det allt svårare att
klara dessa uppgifter genom insatser från den ideella föreningen. Vår linje – och kommunens
– är att dessa saker bör övertas av en entreprenör som arbetar direkt mot kommunen. Det
”strul” som förekommit i år vill vi självfallet beklaga, men förhoppningsvis uppnår vi en
bättre ordning inför nästa säsong.
Blomlådorna vattnas av jourhavande i räddningsvärnet, men boende i närheten uppmanas
hjälpa till med ogräsrensning och gräsklippning.
Bensinmack – Handelsbod – Båtturer
På dessa områden har Kapellaget kunnat agera som pådrivare och dialogpartner.
Kapellagets fastigheter
Fastighetsgrupp och stugvärdar
Under tidigare år har utgifter för underhåll på kapellagets fastigheter, Lotsstugan,
Föreningshuset och Hembygdsgården uppstått oväntat och med akuta och dyra åtgärder som
en följd. Vi har saknat en organiserad regelbunden besiktning av fastigheterna för ett
förebyggande underhåll.
För att råda bot på detta har vi under det gångna verksamhetsåret inrättat en fastighetsgrupp
utanför styrelsen bestående av Joel Skantz, Hans Söderberg, Hans-Eric Westin och Lennart
Edfors. Gruppens grundläggande uppgift är att ha regelbunden tillsyn över våra tre fastigheter
och att svara för planering och prioritering av de åtgärder som behöver vidtas. Gruppen är på
denna punkt ett redskap för styrelsen. Sammansättningen av gruppen innebär att den även har
kapacitet att själv utföra vissa enklare reparationer och vissa underhållsarbeten, men större
arbeten måste även i framtiden organiseras i särskild ordning och det blir då snarast gruppens
uppgift att svara för denna organisering. För att finna de medlemmar som är beredda att arbeta
ideellt – t ex vid större ommålningsarbeten, eldragningar etc. – kommer styrelsen att göra en
medlemsenkät. Idén bakom detta är att ideellt arbete måste organiseras. Det kräver i sin tur att
vi vet vilka som vill bidra med sitt arbete och att vi känner till deras färdigheter. I en förening
med 250 medlemmar finns naturligtvis de flesta kunskaperna företrädda.
För den löpande driften av fastigheterna och de verksamheter som förekommer där har vi
utsett tre ”stugvärdar” – familjerna Nyberg och Åström för Hembygdsgården, Matts Sehlberg
för Lotsstugan och Irene Edfors för Föreningshuset.
Föreningshuset
Stugvärden svarar för uthyrning, tillsyn, städning m m och kan även utföra olika tjänster som
beställs av hyresgästen. Ny prislista för uthyrning och tjänster finns på kapellagets hemsida.
Föreningshuset är den fastighet som utsätts för det största slitaget och som drar mest
kostnader i form av underhåll m m men lokalen har på samma gång mycket stor potential när
det gäller uthyrning för olika ändamål. Vår ambition är att förbättra marknadsföringen av
lokalen och på så sätt öka nyttjandegraden och erhålla större hyresintäkter än f n. Det
förutsätter i sin tur att inventarier och utrustning motsvarar kundernas förväntningar och att
allt är väl underhållet. Uppvärmningen av föreningshuset under vinterhalvåret är mycket
kostnadskrävande – här behöver vi hitta en bättre lösning för kommande säsonger. Se vidare
rapporten Ulvö kapellag – framtiden och ekonomin.

Hembygdsgården
Stugvärden svarar för öppethållande, städning, enklare underhåll. Hembygdsgården var under
sommaren 2012 öppen dagligen, dock utan bemanning eftersom det blir alltmer svårt att få
frivillig arbetskraft här. Hittills har det fungerat bra och ingenting har blivit stulet - alla
inventarier finns f ö dokumenterade och fotograferade. Under sommaren 2013 har vi fortsatt
med samma system.
Lotsstugan
Stugvärden svarar för öppethållande och café med anställda ungdomar. Lotsstugan är
fortfarande ett populärt besöksmål och besöksfrekvensen ökar. Tack vare våra ungdomar har
vi möjlighet att hålla det lilla lotsmuseet öppet alla dagar hela säsongen. Vattenskadan på
taket är nu åtgärdad. Ett kvarstående problem är att där saknas ett acceptabelt WC.
Styrelsen anser det nödvändigt att åstadkomma en organiserad och långsiktig
fastighetsförvaltning. Vi vill rikta ett varmt tack till dem som engagerar sig i detta arbete. .
Övriga objekt
Dansbanan, d.v.s. den nya kajen med platsen för scen och intilliggande lekplats med
bänkar.
Sista steget i kapellagets projekt för dansbanan, en scen, är nu under genomförande. En scen
finns på plats och ett tak för scenen kommer att sättas upp. Pengar för detta finns sedan
tidigare reserverade.
Bastun på södra Ulvön
Efter förhandlingar med kommunen har bastun nu färdigställts genom kommunens försorg.
Den kommer att drivas av frivilliga krafter – således ej i Kapellagets regi.
Uthyrningsbåtarna
Kapellaget äger sedan några år några roddbåtar och en kanadensare för uthyrning. Det har
visat sig svårt att engagera medlemmar som kan sköta detta ideellt. En försvårande
omständighet är att resurser av detta slag måste finnas på den tid och plats där turisten
förväntar sig. Kapellaget har därför beslutat sälja båtarna till någon som kan hantera denna
verksamhet affärsmässigt.
Hemsidan, facebook och Ulvöbladet
Hemsidan och facebook
Vi har utvärderat vår hemsida och konstaterat att den behöver byta utseende och få en annan
struktur på indelningen av informationen, vår ambition till nästa år att vi har en ny hemsida
sjösatt.
Facebook
Under året har vi varit aktiva och att noterat pågående aktiviteter på vår facebooksida. Det är
enkelt med facebook, t.ex. bara att lägga ut bild och kort info om vad vi gör. Vår Glad Påsk
hälsning nåddes av otroliga 50 000 personer. Vi skriver så snart det händer något Gilla UKL
på facebook och håller dig uppdaterad på vad vi gör.

Ulvöbladet
Inför sommaren 2013 publicerar vi ett nummer av Ulvöbladet. Vi tackar Malin Wedin för
hjälp vi fått med grafisk design m.m.
Samhällskontakter, kontinuerlig dialog
Mycket av det som görs i Kapellaget märks ofta inte så mycket utåt.
Vi sitter med i både Bygderådet och Landsbygdsgruppen som drivs av Ö-viks kommun.
Dessutom kallas vi till ett stort antal möten som gäller skärgård eller landsbygd.
Under hösten 2012 hade kapellaget omfattande kontakter med kommunen om flera akuta
frågor som beskrivits på annan plats i denna verksamhetsberättelse. Bl.a. hade vi ett möte med
Tillväxavdelningen där vi kunde enas om en ordning där kommunen tar ansvar för flera
aktiviteter och objekt som kapellaget tidigare har haft hand om, t.ex. servicehuset och
toaletterna.
Representation på kommunal och nationell nivå.
Ulvö Kapellag har via Janne Bagge varit representerat både på kommunal och nationell nivå.
Han ingår i följande organisationer
• Kommunbygderådet
• Landsbygdsrådet
Janne är inte formellt medlem i kapellagets styrelse, men har adjungerats till flertalet
styrelsemöten eftersom han har haft den viktiga uppgiften som kontaktperson gentemot
kommunen. Janne har med stort engagemang lagt ned ett omfattande arbete i rollen som
kontaktperson, och styrelsen vill rikta ett varmt tack till honom för detta.
Med detta som avslutning vill vi tacka alla medlemmar i Ulvö Kapellag för allt stöd, och alla
goda uppslag för framtiden!
Hela styrelsen i Ulvö Kapellag
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