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Inledning
Kapellagets verksamhet har under det gångna året ägnats åt fortsätt strävan att strukturera
verksamheten och få en koncentration på Ulvö Kapellags viktigaste uppgifter; bevaka
samhällsfrågor för fastighetsägare och boende, ta ansvar för Ulvöarnas kulturarv, utveckla och
driva medlemsaktiviteter samt företräda Ulvön i kontakter med kommunens företrädare.
Förändringsarbetet har även inneburit en kraftsamling för att engagera ideella krafter samt
tydligare markera föreningens strävan att inte bedriva verksamheter som konkurrerar med öns
näringsidkare.
Här följer en redogörelse under rubrikerna Ordförandeskap och sekreterare,
Trivselarrangemang, Loppis, Ulvö kulturarv, Samhällsfrågor, Kapellagets fastigheter m.m,
Hemsidan, Facebook och Ulvöbladet,
Ordförandeskap och sekreterare
I likhet med föregående år utsågs för 2013-2014 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 anser att den ordningen har
fungerat bra, om än inte idealiskt.
Trivselarrangemang
Under verksamhetsåret har festkommittén (Lena Olsson, Kicki Sundlöf, Agnetha Madsen och
Ulf Eklund) tagit initiativ till höstens danskväll, vårens bingoafton, årets
valborgsmässofirande samt det familjära midsommarfirandet. En pimpeltävling fanns också i
planeringen, men den tidiga våren satte käppar i hjulen. Festkommittén uppmanar alla
medlemmar att komma med idéer och ta egna initiativ till arrangemang i vårt fina
föreningshus. Om du känner att du vill ingå i gruppen, hör gärna av dig till kapellaget.
Loppis
Kapellaget har under juni och juli 2013 anordnat en loppis vid föreningshuset. Den här
sommaren kommer arrangemanget att genomföras den 26 juli kl 11-16.
Ulvö kulturarv
Sedan i höstas har arbetet med Ulvö museum gått in i ett intensivt skede. Förstudierapporeten
Besökscentrum för Ulvö kulturarv presenterades i september 2013 och under oktober
upprättades ansökan om EU-medel. Vår ansökan beviljades. Den kalkylerade investeringen
finansieras med 25 000 kr från kapellaget, 500 000 kr från kommunen, 1,150 000 från
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länsstyrelsen och övriga 1,650 000 från Tillväxtverket. I kommunens insatser ingår värdet av
fastigheten Ulvö Lotsplats 2:1, 300 000 kr.
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 entreprenören. Uppförande av sjöbod och kokhus
(= hembygdsgården) kommer att inledas i månadsskiftet juli/augusti.
Inventering av föremål pågår sedan början av juni.
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.

Samhällsfrågor
En moderniserad räddningstjänst
Kapellagets föreslog 2013 att räddningstjänsten skulle installera ny brandspruta och mobil
sprinkler samt genomföra effektivare brandskyddskontroller och mer utbildning.
Örnsköldsviks kommun beslöt att under 2014 lyfta frågan om de föreslagna investeringarna.
Den begärda förmansutbildningen är påbörjad, men övriga åtgärder har tyvärr hittills
uteblivit. Brandförmän är för närvarande: Svenna Haag, Mikael Jonsson, Ruben Madsen och
Ulf Eklund.
UKL föreslog dessutom ett IVPA (= I Väntan På Ambulans) till Ulvöhamn som ger ökad
trygghet vid sjukdomar och olycksfall. Landstinget avslog detta.
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, men till den här sommaren har föreningen motsatt sig det
uppdraget. Kommunens ansträngningar att finna en lämplig entreprenör har hittills inte burit
frukt och till dags dato har kultur- och fritidsförvaltningen engagerat skolungdom.
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.
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 har antalet bokningar
markant sjunkit. Styrelsen har beslutat att öns ungdomar får nyttja lokalerna för drog- och
rökfria träffar.
Styrelsen har beslutat utrusta Föreningshuset med en luftvärmepump för att nå rimligare
uppvärmningskostnader.
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Hembygdsgården
Stugvärden svarar för öppethållande, städning, enklare underhåll. Hembygdsgården var under
sommaren 2013 öppen dagligen och som tidigare utan bemanning. Den 15 juli inleddes
arbetet med att plocka ur inventarierna i väntan på flytten till den tidigare Lotstomten.
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.
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.
Sedan förra sommaren finns en scen med tag intill den dansbana som byggts vid kajen nära
”Bonnboa”. UKL har avtalat med hotellet om drift och bokningar.

Bastun på södra Ulvön
Efter förhandlingar med kommunen färdigställdes bastun genom kommunens försorg inför
sommaren 2013. Den drivs av frivilliga krafter – således ej i Kapellagets regi. Tillsyningsmän
är Ulf Eklund, Matts Sehlberg och Lars Törmä.

Hemsidan, facebook och Ulvöbladet
Vi har gjort en ny hemsida med ny struktur och med ett innehåll som bättre speglar våra
uppgifter och vår verksamhet. www.ulvokapelag.com. Nyheter på hemsidan kan lätt
annonseras via vår facebooksida.
Tyvärr har styrelsen inte lyckats i sin ambition att få ut ett Ulvöblad i god tid före
sommarsäsongen. Ambitionen är att ta krafttag i den frågan och se till att ett blad kommer ut
minst två gånger per år.
Samhällskontakter, kontinuerlig dialog
Kapellaget efterstreävar en bra dialog med kommunen och kallas ofta till olika möten som
gäller skärgård eller landsbygd. .
Jan Bagge har även under 2013-14 varit UKL:s representant i Landsbygdsgruppen och
Bygderådet.
Kapellaget har besvarat en remiss av kommunens föreslagna landsbygdsstrategi. Ett resultat
av den aktiviteten är att vi nu gått in i ett samarbete för att skapa en lokal utvecklingsplan för
Ulvöarna. Arbetet med detta inleds i september och kommer att avrapporteras på vår hemsida.
Kapellagets styrelse ser med viss oro på befolkningsutvecklingen på Ulvön och vill ta tillfället
i akt att driva på i frågor som har att göra med boenden och arbetstillfällen.
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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

Tom Sahlén

Agnetha Madsen

Matts Sehlberg

Isabell Wallman

UIf Eklund

Malin Wedin

