
Projektet Lotsstugan är i 
hamn
Projekt Lotsstugan är nu klart och 
slutredovisningen är inlämnad. Vi 
är mycket nöjda med resultatet som 
överträffat det vi från början hade 
tänkt oss. 
 För den som vill veta mer går det 
bra att gå in på: www.kramfors.se 
och klicka på utvecklingsavdelning-
en så kommer ni fram till slutrap-
porterna. Vi vill tacka alla som ställt 
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Hej igen 
Ulvö-vänner & 
en önskan om en 
riktigt God Jul

Styrelsen för 
Ulvö Kapellag 

vill härmed passa på att 
önska alla medlemmar en 

God Jul 
och ett riktigt 
Gott Nytt År.

Långbord i Ulvöhamn. 
Cirka 80 sugna matgäster  

deltog deltog vid årets 
premiäravsmakning av 

årets strömmings delikatess.
 Foto: Malin Wedin

Tredje helgen i augusti avnjöt alla  
surströmmingsälskare årets sur-
strömming efter hamngatan. 
 I strålande väder och med humö-
rets på topp underhöll Lennart Sö-
derberg och Åke Westman allsång-
en med sina gitarrer.
 Närmare 80 personer passade på 
att äta en trevlig och gemensam 
helglunch serverad av Almagränd 
och Brögga. De som ännu inte bli-
vit frälsta surströmmingsälskare er-
bjöds andra goda matalternativ. 
 På kvällen var det än en gång dags 
för den årliga Ljusfesten men mas-
sor av tända marschaller längs stran-

den på södra Ulvön. Ett nu populärt 
och återkommande augusti arrang-
emang. 

Långt strömmingbord i Ulvöhamn



Som de fl esta vet har vi tyvärr fått en 
läcka i Föreningshusets kök.  När vi 
började riva golvet visade det sig att 
det även var fuktskador i lilla salen. 
 När det gäller köket blir det ett för-
säkringsärende, men tyvärr blir lilla 
salen inte det. 
 Vi är glada att vi har en ekonomisk 
reserv att ta till.
 Det är Lennart Edfors som kom-
mer att sköta alla reparationer med 
hjälp av Åke Farth som vi tack vare 
välvillighet från arbetsförmedling-
en har fått som arbetspraktikant 
under fyra månader.  Åke har brutit 

upp golvet i lilla salen och lagt alla 
bräder i stora salen. Sen får bjälkar-
na frystorka under vintern. 
 Till våren sätter vi in torkmaski-
ner under ett par månader. När Åke 
sen har tagit bort all organiskt växt-
lighet på berget ska det läggas på en 
plast som skydd innan vi lägger till-
baka golvbräderna. 
 Vi räknar med att det här ska vara 
klart till mitten av juni.
 Tack vare Åke kan vi hålla ner 
kostnaderna.

I början på oktober var vi ute på 
ön tillsammans med representan-
ter från Örnsköldsviks Kommun, 
Svenska Fotbollsförbundet, PEAB, 
Skanska, samt Olle Hägglund, 
byggledare för Skyttis nya skidan-
läggning. 
 Vi tittade på lämpliga platser för 
att anlägga en fotbollsplan (Ulvö 
IP) och enades om att området till 
vänster om vägen, direkt efter upp-

farten (vägen) till Lotsstugan är den 
bästa. 
 Ansökan med tillhörande mil-
jöprövning kommer att behand-
las under våren och förhoppning-
en, om allt går som vi hoppas, kan 
byggstart inledas nästa höst. 
Är idrottsplatsen, med allt arbete 
och bidragssvängar, verklighet un-
der 2008 har vi gjort det jättebra.

Fjären. Sommarkväll vid 
färjeläget.  
Foto: Malin Wedin

upp och hjälpt till vilket gjort det 
både roligt och enkelt för projektle-
daren.
– Det har enbart varit ett roligt pro-
jekt från första början, säger Janne 
Bagge och fortsätter:
– Det är tack vare vår förbättrade 
ekonomi vi kan vara med och göra 
de här satsningarna som vi hop-
pas att alla Ulvöbor ska få glädje av. 
Alla pengar vi får in går tillbaks till 
Ulvön.

Gruvan är ännu ett projekt
Det är nu klart att vi kommer att 
renovera upp den gamla gruvan på 
södra Ulvön. Finansieringen blir 
med hjälp av EU och Länsstyrel-
sen samt en mindre insats av Ka-
pellaget. 
 Beslutet damp ner i postlådan  all-
deles nyligen och kostnaden för 
projektet är på sammanlagt 485.000 
kronor.  Det här bli alltså det tred-
je projektet med EU-bidrag vi med-
verkar i.  
 Vår förhoppning är att den här 
satsningen ska göra Ulvön attrak-
tivt för turister och andra besökare.

Vattenskada i Föreningshuset

Idrottsplatsen kan bli verklighet



Vi har som många vet fått den 
s.k. Lotstomten som gåva av Örn-
sköldsviks kommun. 
 Vi menar att det är något vi ska 
ställa oss mycket ödmjuka till och 
göra något bra med. 
 Tanken är att det ska bli ett be-
sökscenter med en historisk bak-
grund där man kan uppleva något 
av Ulvöns historia. 
 Tom Sahlén blir den person som 
kommer att sköta utformningen 
av innehållet och vilka byggnader 
som kommer att fi nnas där, natur-
ligtvis tillsammans med styrelsen i 
Kapellaget. 
 Vår förhoppning är att det i slutän-
dan ska fi nnas ett kokhus, vedbod 
och en sjöbod med båthus. 

 Alltså byggnader som visar hur en 
typisk fi skarbostad såg ut under 17 
och 1800-talet. Inomhus kommer 
det att bli ett litet museum som vi-
sar Ulvöns utveckling från 1700-ta-
let fram till våra dagar. 
 Tom håller som bäst på att ta fram 
ett förslag som sedan ska förevi-
sas för alla inblandade. Under tiden 
kommer vi att arbeta med att se om 
det är möjlighet att fi nansiera detta 
fullt ut inom en tvåårsperiod. 
 Förslaget kommer sedan att sitta 
uppe på lämpliga platser för att alla 
ska få möjlighet att komma med 
synpunkter. 
 Vi hoppas på att genomföra pro-
jektet med bl.a. EU-bidrag.

Stämningsfull ljusfest i augusti.

Lotstomten blir ett Ulvömuseum?

Allhelgonafesten 
än en gång
Trots vattenskadan i Föreningshu-
set lyckades vi genomföra det årli-
ga allhelgonasamkvämet. 
 Kalle och Mona Hallin hälsade oss 
välkomna till stugbyn där många 
vuxna och barn umgicks under fl e-
ra timmar på lördagskvällen.

Konsten går i land 
– även nästa sommar
Konstnärerna med Bill Olsson i 
spetsen vill mer än gärna genom-
föra ännu en konstexpo på Ulvön. 
Årets Konstexpo var ett mycket 
lyckat projekt. Bevakningen i me-
dia via tidningar, tv och radio   har 
också varit mycket bra med cir-
ka  15 redaktionella bevakningar.  
Nästa sommar planeras fortsätt-
ning av detta projekt med förhopp-
ning om att kunna utöka Konst-
projektets omfång.



Adress:

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

Nybyggd veranda 
Under hösten har en ny stor och rym-
lig veranda byggts uppe vid Lotsstu-
gan. Även nya bänkar och bord fi nns 
utplacerade på den nybyggda veran-
dan. För er som inte redan har be-
sökt det  fi nurliga utedasset som 
Lennart Söderberg har inrett rekom-
menderas ett besök.

Båtset, keramik:
2 båtar, liten & stor,

1 livboj, 1 ljuslykta, 1 snäcka
ord. 80 kr

nu 59 kr

Fyr för värmeljus
svart/vit plåt

16 x 34 cm
ord. 349 kr

nu 299 kr

Drivvedstavla,
liten ( 10 x 10 cm)

ord. 49 kr

nu 29 kr

Drivvedstavla,
stor ( 18 x 21 cm)

ord. 169 kr

nu 99 kr

Julerbjudande
priserna räcker t.o.m 31/12 -06 eller så långt lagret räcker.

Ett stort tack till 
Anna-Britta
Styrelsen för UKL vill härmed 
rikta ett mycket varmt tack till 
Anna-Britta Lindkvist och hennes 
framlidne make Åke som skänkt 
intäkterna från försäljningen av en 
köksmöbel till vår förening.   

Sommarens turlista med 
M/F Ulvön en succé
Sommarens turlista med M/F 
Ulvöns utökade turer under julimå-
nad blev en passagerarmässig succé.
Det innebär att man nu planerar en 
fortsättning av denna turlista och 
en förlängning av sommar turlistan 
en eller två veckor in i augusti. När 
detta skrivs är inte turlistan ännu 
bestämd.


