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Inledning 

Kapellagets verksamhet har under det gångna året koncentrerats på museiprojektet.   

Här följer en redogörelse under rubrikerna Styrelse, Trivselarrangemang, Loppis, Ulvö 

museum, Samhällsfrågor, Kapellagets fastigheter m.m, Hemsidan-facebook-Ulvöblade, 

 

 

Styrelse 

I likhet med föregående år utsågs för 2014-2015 ingen permanent ordförande. Istället beslöts 

att utse ett språkrör med uppgift att i offentliga sammanhang fungera som talesperson för 

UKL. Som ett komplement till det har övriga ledamöter konstituerats som vice ordförande 

och därmed kunnat teckna firma i olika sakfrågor.  

Styrelsen har sedan förra årsmötet hållit 11 möten.  

 

Trivselarrangemang 

Under verksamhetsåret har festkommittén (Lena Olsson, Kicki Sundlöf, Agnetha Madsen och 

Ulf Eklund) tagit initiativ till bingoafton, årets valborgsmässofirande samt 

midsommarfirandet.  

 

Loppis 

Kapellaget har anordnadse den 26 juli en loppis vid föreningshuset. Erfarenheterna visar dock 

att loppmarknader inte kan drivas med lönsamhet utan ett närmast permanent öppethållande. 

Eftersom vi inte klarar detta med ideella insatser har styrelsen beslutat ställa in årets 

loppmarknad.     

 

Ulvö museum 

Mark- och byggentreprenaden och den särskilda entreprenaden för återställd mur och 

inredningsarbete i hembygdsgården samt entreprenaden för scenografisk utformning och 

utställningar i museet har upphandlats etappvis i enlighet med gällande regelverk. Under 

våren har Lotstomten schaktats av, en ny stenkista har byggts och hela stommen till sjöbod 

inkl vedbod och båtlänning har timrats av entreprenörenI juli 2014 var grundarbetena för 

museet avslutade och själva uppförandet inleddes. Detta pågick i etapper under höst och 

förvinter, parallellt med fortsatta föremålsinventeringar och utställningsbygge på bodskullen. 

Genom en ekonomisk omfördelning lyckades vi även bygga en handikappanpassad toalett 

som inrymts i en del av båtlänningen.  

Åtskilliga detaljer – tomtens finplanering, behandling av vissa träytor, fördjupad 

föremålsinsamling m m – har skett på ideell basis utanför det finansierade projektet.   
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I projektgruppen för museet har ingått Janne Bagge (projektledare), Tom Sahlén (sekreterare 

och ansvarig för kulturarvsfrågor), Lena Olsson (ekonomiansvarig) och Ingemar Hellman 

(ansvarig för byggentreprenader). Dessutom har två personer från Örnsköldsviks muséum 

deltagit samt en person från Länsmuseet Västernorrland.  

 

Invigningen av museet den 13 juni samlade ett 80-tal deltagare. 

 

På kapellagets hemsida finns en utförlig dokumentation av själva projektet: 

http://www.ulvokapellag.com/ulvo-museum-%E2%80%93-ett-projekt 

 

Där finns även den kulturhistoriska databas som försörjer datorerna i museets bodskulle: 

http://www.ulvokapellag.com/ulvo-museum1 

 

Ekonomiskt resultat 

Projektkalkylen för museet innefattade 25 000 kr från kapellaget, 500 000 kr från kommunen, 

1,150 000 från länsstyrelsen och övriga 1,650 000 från Tillväxtverket. I kommunens insatser 

ingår värdet av fastigheten Ulvö Lotsplats 2:1, 300 000 kr. Projektet kunde slutföras inom den 

totala ramen 3 025 000 kr. Vissa senkomna utgifter som kan hänföras till kostnader i samband 

med driftstart har dock hanterats utanför projektet. 

 

 

Samhällsfrågor, samhällskontakter 

 

Räddningstjänst  

Inget att rapportera 

 

Servicehuset vid reningsverket, turist-WC i den nedlagda gamla turistinformationen, skötsel 

av gemensamma grönytor och planteringar 

Inget att rapportera 

 

Kapellaget eftersträvar en bra dialog med kommunen och kallas ofta till olika möten som 

gäller skärgård eller landsbygd. Jan Bagge har även under 2014/15 varit UKL:s representant i 

Landsbygdsgruppen och Bygderådet men har fr o m februari 2015 efterträtts av Agnetha 

Alenius Madsen. 

 

Kapellaget besvarade i april 2014 en remiss av kommunens föreslagna landsbygdsstrategi. 

Styrelsens ambition var att i anslutning till startegin gå in i ett samarbete för att skapa en lokal 

utvecklingsplan för Ulvöarna. Det erbjöds dock inga fungerande arbetsformer för 

utvecklingsarbetet och under det nu avslutade verksamhetsåret har vi dessutom valt att 

koncentrera resurserna till museiprojektet. Ambitionerna att skapa en lokal utvecklingsplan 

för sysselsättning och boende på Ulvön kvarstår dock och det är styrelsens förhoppning att vi 

kan ta itu med denna uppgift under 2015/16.   

 

 

Kapellagets fastigheter 

 

Fastighetsgrupp och stugvärdar 

Fastighetsgruppen bestående av Joel Skanz, Lennart Edfors, Hans-Erik Westin och Hans 

Söderberg har lämnat förslag till åtgärder för kommande verksamhetsår. De mer begränsade 

åtgärder som är aktuella kommer att utföras av fastighetsgruppen, men hjälp från frivilliga tas 

tacksamt emot. 

http://www.ulvokapellag.com/ulvo-museum-%E2%80%93-ett-projekt
http://www.ulvokapellag.com/ulvo-museum1
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Föreningshuset 

Stugvärden svarar för uthyrning, tillsyn, städning m m och kan även utföra olika tjänster som 

beställs av hyresgästen. Trots att vi intensifierat marknadsföreningen så sjönk antalet 

bokningar markant under verksamhetsåret 2013/14. De har i år ökat något, men är långt ifrån 

tillfredsställande.  

Beslutet att utrusta Föreningshuset med luftvärmepump har ännu inte genomförts.  

 

Lotsstugan  

Stugvärden svarar som tidigare för öppethållande och café med anställda ungdomar.  

Kapellaget har beviljats bidrag av kommunen för installation av en förbränningstoalett i 

anslutning till stugan. Åtgärden är ännu inte genomförd.  

 

 

Hemsidan, facebook och Ulvöbladet  

 

UKL:s nya hemsida har nu fungerat sedan i april 2014.  

Hemsidan är sedan juni 2015 även lagringsplats för de resurser som kan nås från pekskärmar 

och dataskärm på museets bodskulle – se http://www.ulvokapellag.com/ulvo-museum1.  

 

Nyheter på hemsidan kan lätt annonseras via vår facebooksida - 

https://www.facebook.com/ulvokapellag?fref=ts 

 

Sedan i juni har vi även en särskild facebookgrupp för Ulvö museum - 

https://www.facebook.com/pages/Ulv%C3%B6-Museum/1444121002566937?fref=ts 

 

Även om vissa medlemmar och viss allmänhet inte nyttjar dessa medier tror vi att 

spridningseffekten är betydligt större än med traditionella kanaler som tidningsannonser och 

affischer.   

 

Statistik juni- juli 2015 
Hur når vi ut?

Antal sidvisningar

12 juni - 12 juli

Antal sidvisningar

toppnotering

Antal 

besök/besökare

Antal anmälda 

följare

Max antal som tagit 

del av uppdatering 

UKL:s hemsida 7082 539 1362/733

UKL:s facebookgrupp 330 > 1000

Museets facebookgrupp 528 > 1000  
 

 

Ulvöbladet, med diverse information, har skickats ut till samtliga medlemmar vid ett tillfälle 

under verksamhetsåret. I samband med det har vi konstaterat att vi är i behov av en översyn 

av medlemsregistret då ett antal medlemmar har bytt adresser. 

 

Med detta som avslutning vill vi tacka alla medlemmar i Ulvö Kapellag för allt stöd, och alla 

goda uppslag för framtiden! 

 

http://www.ulvokapellag.com/ulvo-museum1
https://www.facebook.com/ulvokapellag?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Ulv%C3%B6-Museum/1444121002566937?fref=ts
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Styrelsen i Ulvö Kapellag 

               
Tom Sahlén     Agnetha Madsen        Matts Sehlberg  

  
Isabell Wallman    UIf Eklund        P G Nyberg 

 

 

 

 

 

Jonna Westin 


