ULVÖBLADET
Hej Ulvö-vänner!
Sommar har blivit höst och höst
vinter. Jag vill passa på att tacka
alla för en trevlig sommar och på
styrelsens vägnar önska er riktigt
god jul och ett gott nytt år.
Det snart gångna året på Bottenhavets pärla har varit positivt,
trots en del orosmoln.
Men bra kan alltid bli bättre och
för tillfället är styrelsearbetet oerhört kreativt.
Det händer saker hela tiden och
som ordförande är det en fröjd
att konstatera att övriga funktionärer i styrelsen brinner av engagemang.
En hel del nytt är på gång och i
det här bladet ska vi kortfattat
försöka informera det om det.
Vi ses på
ön.

Vänliga hälsningar

Ulf Eklund
Ordförande

Många tävlande deltog
i årets Ulvöregatta och
publiken uppskattade de
spännande seglingarna
inne i hamnen.
Foto: Malin Wedin

Ulvöhamn Race
- en publiksuccé
ÖSS försök att göra regattan mer
publikvänlig har blivit en succé. Allmänheten kunde under regatta seglingarna njuta av allt från jolleseglingar till
lysseglingar inne i Ulvöhamn.

Ännu en upprustning av
Lotsstugan
Med hjälp av ekonomiskt bidrag från
Länsstyrelsen och EU kommer vi att
satsa ytterligare på att utveckla Lotsstugan till ett än mer populärt utﬂyktsmål.
Tanken är att rusta upp vägen från
Mala samt strukturera upp fotosamlingen med glas och ram och dessutom köpa en eller två lotsdockor till våra
uniformer.
Det stora jobbet blir nog dokumentationen på den dator som så småningom kommer att ﬁnnas i stugan. Man
ska alltså på ett ganska enkelt sätt kunna ”peka” sig fram och hitta intressan-

ta fakta som berättar hur lotsverksamheten bedrevs på Ulvön.

Sista delen av Projekt 2005
Det pågående EU-projektet, som bland
annat inneburit en ny turistinformation, nya toaletter, allmän utsmyckning
och rastplatser vid lucktomter går nu in
i sitt avslutande skede.
Det innebär att vi nu ska bygga färdigt det nya servicehuset samt anlägga
en lekpark. Vi räknar med att allt ska
vara klart under våren 2006.

Ljusfest i Ulvöhamn.

Foto: Malin Wedin

Ljusfest i augusti
I slutet av augusti anordnades en
stämningsfull ljusfest i Ulvöhamn.
De insamlade 80 marschallerna
placerades ut och tändes en efter en
längs stranden på södra ulvön.
En början på en mycket trevlig
sensommartradition som anordnas
helgen efter den traditionella stugsistan i Örnsköldsvik första helgen
efter skolstart.

Blommor till
Kjell Söderberg
Med anledning av Kjell Söderbergs
hedersdoktorshatt vid Umeå Universitet skickades en stor bukett till
hans hotellrum i Umeå.
Vi är övertygade om att alla medlemmar uppskattar Kjells mångåri-

ga insatser för Ulvön och inte minst
Ulvö Kapellag. Härmed passar vi
på att än en gång gratulera Kjell till
sin välförtjänta utmärkelse.

Konstexpo nästa sommar
En större konstutställning på
Ulvön nästa sommar. Det kan bli

Malin förstärker
redaktionen
Nu är Ulvöbladets redaktion dubbelt så stor.
Malin Wedin och Ulf Eklund gör
numera bladet tillsammans och
förhoppningsvis innebär det att vi
kan uppfylla målsättningen med
fyra nummer per år.

Skicka in din adress
Observera talongen på sista sidan i
detta blad.
Fyll i dina uppgifter och sänd den
snarast till Ulvö Kapellag så att vi
kan uppdatera vårt register.
Nytt för i år är att Ulvöbladet även
kommer att distribueras med hjälp
av e-post till de medlemmar som
har tillgång att läsa e-post.
Detta för att öka tillgängligheten
men även för att minska föreningens portokostnader.
Initiativtagare till Konstexpo på Ulvön, från vänster Sten Nordin, Pelle Persson, Lars
Ahlsström och Bill Olsson.

Kalendarium
April
30/4

Valborgsmässoﬁrande

Maj
26/5

Öppet medlemsmöte
diskussion om somrensverksamhet.

Juni
23/6

Celebert besök på Ulvön. Gideon Bergström med den legendariska hästen
Silver vid landshövdingebesöket förmodligen 1955.

verklighet under juli månad då en
rad konstnärer visat sitt intresse för
att ställa ut sina verk – bland annat
i Föreningshuset.
– Inledningsvis är vi positiva, även
om Föreningshuset bli uppbokat
under en så lång period som en månad, säger UKL-sekreteraren Janne
Bagge. Men vi anser att projektet
låter spännande och vill ge det här
en chans.
– Det kan ge många positiva följdeffekter, vilket jag tror att vi kommer
att se exempel på redan under våren.

Insamling och dokumentation av gamla bilder

Under vintern arbetar Malin Wedin
med att samla in och göra en dokumentation av gamla bilder från
Ulvön.
Om du har bilder fram till 1990talet är Malin mycket intresserad av
att få låna dem och scanna in dem.
Bilderna hanteras med stor varsamhet och återlämnas till dig.
Tanken är att med hjälp av de bilder som ﬁnns i privat ägo dokumentera och berätta om hur Ulvön
har förändrats under årens lopp
fram till nutid.
Alla bilder är av intresse! T ex allt
från natur, personer, proﬁler, livet,
jordbruk, ﬁske till hur bostäderna
har förändrats under årens lopp.
Kontakta Malin Wedin på telefon
0660-22 82 25 eller via e-post: malin.wedin@telia.com

Ansökan inlämnad om
lotstomten

Shamrock, en av ﬂera pampiga fartyg som ankrat i
Ulvöhamn den gångna sommaren.

Ulvö Kapellag har skickat in en
ansökan till kommunen om att få
köpa/överta lotstomten med tillhörande sjöbod i Ulvöhamn. Tanken
är att vi så småningom ska kunna
utveckla ett Ulvömuseum med allt
vad det innebär. I skrivande stund
väntar vi på ett besked från kommunen, men underhandsuppgifterna är positiva och vi är hoppfulla.

Midsommarﬁrande vid
hembygdsgården

Juli
1-30/7 Kontexpo
13-15/7 Ulvöregattan
12/7 Årsmöte Ulvö Kapellag
11/7
Grillkväll på Röharn
25/7 Grillkväll på Röharn
29/7 Ulvödagen

Augusti
19/8

Surströmmingsbord
Ljusfest, Ulvöhamn
1:a helgen efter skolorna
börjat.
Ulvödistansen

November
4/11

Novembersamkväm i
föreningshuset.

Adress:
Föreningsbrev
Ulvö Kapellag
c/o Åke Dahlqvist
Brödrabacken 22
892 40 Domsjö

Farth på Ulvön!

och synpunkter. medlemmar. Där
samlar vi in synpunkter och åsikter
samt lägger ut diverse mötesprotokoll mm.
På denna sida kan alla medlemmar
diskutera och föra fram sina ideer
och synpunkter.
Välkomna att besöka föreningens
adresser på internet enligt nedanstående:
http://www.ulvokapellag.com
http://ulvokapellag.gratisforum.se
Öppet forum på internet för http://kapellagets.webalbum.se
Vi hälsar Åke Farth med fru och
barn från Höganäs varmt välkommen som åretrunt boende på Ulvön.
!
Familjen
ﬂyttar till Öviks Hems hus
i Malabacken. Åke kommer att arbeta under Karl Anders Hallins ledning för Ulvö Service Center och
Ulvö Kapellag. Han kommer att
hjälpa kapellaget med diverse vaktmästarsysslor.

B

som styr belysningen.
Tusen tack, Erik

Julmarknad

Ulvö kapellag
deltog med
ett julmarnadsstånd efter
Storgatan
inne i
centrala
Örnsköldsvik
medlemmar
den 1:a adÅke Dahlqvist har öppnat ett forum Varmt tack till Erik Sjödin
vent.
på internet för kapellagets medlem- Föreningshuset har fått ny trivsel- Under lördagen såldes till hugade
belysning med hjälp av Erik Sjödins adventsﬂanörer på stan bland annat
mar.
På denna sida kan alla medlemmar insatser. Borta är alla skarvsladdar godis i strut, hembakad Ulvölimpa,
diskutera och föra fram sina ideer och numera ﬁnns en huvudcentral Ulvökaka samt julkort.



Uppdatering av Ulvökapellags adressregister
Vi vill passa på att kontrollera att
vi har rätt adressuppgifter till alla
medlemmar.
Det underlättar arbetet med att fylla föreningens informationsbehov.
Var snäll och fyll i nedanstående



uppgifter och skicka in till Ulvö
kapellag. Om du har möjlighet att
skicka uppgifterna per epost mottages detta med tacksamhet. Skicka
in dina uppgifter till:
aake.dahlqvist@glocalnet.se

Porto

JA TACK, Jag vill gärna få Ulvöbladet per epost i fortsättningen

eftersom det minskar Ulvökapellags kostnader.



Jag har inte möjlighet att läsa epost så jag vill även i fortsättningen få
Ulvöbladet utskickat per post.

Ulvö Kapellag

Min epost adress är: __________________________________
Namn: _____________________________________________

c/o Åke Dahlqvist

Adress: ____________________________________________

Brödrabacken 22

Postadress: _________________________________________

892 40 Domsjö

Telefon: ___________________________________________
Mobiltelefon: _______________________________________

