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Ångbåtstur till Ulvöhamn. I strålande solsken första lördagen i juni besökte ångfartyget S/S Primus med passagerare Ulvöhamn. En härlig start på sommaren och unik
nostalgisk syn från förr. Ångbåten är byggd 1875 och är sveriges första K-märkta ångbåt. Foto: Malin Wedin

Bäddat för en ny
skön sommar
Nu står högsommaren för dörren på nytt och jag vill passa på
att önska alla UKL-medlemmar
en glad sommar. Förhoppningsvis
tillbringar de ﬂesta av oss den här
sköna tiden på den bästa av alla
ställen; det vill säga på Ulvön,
Bottenhavets Pärla.
Jag vill också passa på att framföra ett jättestort tack till alla ideellt arbetande styrelseledamöter
och andra medlemmar som ställer
upp både här och där.
Utan dessa stora insatser skulle
vår verksamhet inte vara i närheten av vad den är i dag.
Ett stort tack till alla er.
Vi ses på ön!
Ulf ”Boa” Eklund
Ordförande

Ulvöregattan som vanligt i
juli
I vanlig ordning blir klassiska Ulvöregattan en av höjdpunkterna på
Ulvön.
Årets upplaga avgörs 12-14 juli och
Ulvö Kapellag är som under senare år medarrangör och tillsammans
med representanter från ÖSS bildar
vi Ulvöregattans Vänner – ett slags
regattans verkställande utskott där
Gunnar Harju är sammankallande.
Som vanligt hoppas vi på stort deltagande och passar här på att uppmana alla ﬂaggstångsägare att ﬂagga
under regattadagarna.

Grillkvällar med UKL
Även i sommar har vi planerat för
några spontana grillkvällar ute vid
Röhar´n. Vi tar med det vi ska grilla, äta och dricka för att umgås och
ha lite trevligt. Fastställda grillkvällar är 4 juli och 18 juli. Vi drar igång
brasan vid 18-tiden.

Årsmöte
Den 17 juli klockan 19.00 håller
Ulvö Kapellag sitt sedvanliga årsmöte i Föreningshuset. Styrelsens
förhoppning är att så många medlemmar som möjligt närvarar.

Allsångskväll den 12 juli
Den 12 juli samlas vi igen i hotellparken för allsång i sommarkvällen.
Ulvöbor och regattadeltagare i en
salig röra under ledning av allsångsledaren Hans Nordin.
Förhoppningsvis kan vi se fram
emot ett nytt framträdande av systrarna Bergström; alias Agnetha
Marcusson och Lena Olsson. Håll
utkik efter anslag om tidpunkt.

Projektet Ulvö IP
Visionen om en ny idrottsplats på
Ulvön lever i högsta grad vidare.
I dagsläget kan vi rapportera att
vi fått positiva signaler kring byggnadslovet och i skrivande stund vän-

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

tar vi på offerter från Skanska respektive Peab för att få uppfattningar om kostnaderna. Uppskattningvis kommer det vara ett kalas i femtill åttamiljonersklassen och för närvarande är konstgräs det underlag vi
arbetar för.
En förutsättning för EU-ﬁnansiering är offentliga medel från kommun och länsstyrelse och under sensommaren/hösten kommer vår ansökan, i samarbete med Näringslivskontoret (ÖK), att skickas in. Vid
årsskiftet får vi besked. EU ger numera kalla handen till idrottsanläggningar, men det här projektet är av
annan art, har ett annat syfte, vilket
alla inblandade parter har insett.
Men ett projekt av det här slaget tar
en ohygglig tid, men fortfarande har
vi förhoppningar om en byggstart
under nästa år.

att de boende på Ulvön skulle sköta.
Just nu håller Boa på med att få en
uppgörelse med kommun om den
framtida skötseln.

at projekt
Projektet Lotsstugan är avslutad och
redovisad. Den blev t.o.m. bättre än
vad vi hoppats på. Den här sommaren kan besökare sitta ute och dricka
en kopp kaffe och njuta av Höga
Kustens vackraste utsikt. Vi kan
även få information på den dator vi
har där vilket vi tackar Carola och
Ingemar Hellman för.

Fortfarande saknar vi en vaktmästare för den kommande sommaren. Är
det någon som vet någon som skulle
passa in och vara reg. på arbetsförmedlingen är styrelsen tacksam om
ni hör av er snarast.

Inför denna sommar utökar M/F Ulvön sin sommarturlista.
Den förlängs med två veckor in i augusti och gäller t om 12/8.
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Turistinformationen som vi driver
tillsammans med Ö-viks kommun
försöker vi att även sköta så gott vi
kan och även här tar vi de pengar
som kommer in på automaterna.
Lekparken lovade vi den nu bortgångne Staffan Vestman att vi skulle
underhålla. Övrigt som bänkar och
bord samt blomlådor ville Staffan V.

Fortfarande saknas vaktmästare

Sommarturlista M/F Ulvön
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Turistinformationen

Startklart för gruvprojektet

”Gruvan” Gruvprojektet är ﬁnansierat, anbud har tagits och det blir
K.A Hallin som renoverar denna så
fort markägaren och vi har löst ett
Lotsstugan ett mycket lyck- förhoppningsvis mindre problem.

Servicehuset
”Ulvön 2005” Projektet ägdes av
Ulvö Framtid och vi deltog ekonomiskt och var med i den styrgrupp
som fanns.
Ett problem som uppstått är skötseln av bl.a. servicehuset där kapellaget under 2006 hade en uppgörelse
att sköta städningen mot att vi ﬁck
behålla intäkterna från automaterna.
Uppgörelsen gjordes i styrgruppen.
Vi har alltså inte tagit på oss något
som helst underhåll.
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Bussanslutningar under tiden 1/7-12/8 2007, se Din Turs turlista.

Redaktionen av Ulvöbladet tar tacksamt emot tips och idéer till innehåll som
kan göra vårt lilla föreningsblad ännu bättre.

