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Platsbokning M/F Ulvön
I hösten är M/F Ulvön tagen ur traﬁk för en stor renovering. Ersättningsbåt är Vidar III. Allhelgonahelgen är det platsbokning.
Bokning kan ske på telefon:
Må-Fre 07.00-17.00 070-651 92 65
Må-fre 08.00-12.00 0660-787 16

Allhelgonahelgen
Vi avrundar hösten och hälsar vintern välkommen med ett gemensamt samkväm i Föreningshuset.
Numera en tradition.
Vi träffas lördagen den 3 november
kl 18.00 under enkla former.
Var och en tar med sig det man önskar äta och dricka. Förhoppningsvis underhåller barnen med spontana uppträdanden på scenen. I övrigt
stämningsmusik.
Visst låter det kul? Häng med!
Välkomna önskar UKL-styrelsen

Mitt smultronställe
De ﬂesta vykort från Ulvön har ungefär samma tema. Det är olika varianter av vy från lotsberget, Gamla kapellet eller hamngatan. För att
få något helt nytt utlyser vi härmed
en fototävling under temat ”Mitt
smultronställe på Ulvön”. Säkert

Hej Ulvö-vänner!
Sommaren som gick kändes ovanligt kort men nu är vi mitt i den sköna hösten och kreativiteten i styrelsen är på topp. Vi håller bland annat
på med en utvärdering av vår verksamhet för att förhoppningsvis bli
ännu bättre till nästa år. Vattenskadan i Föreningshuset har kostat mer
än 160000 kronor och det är viktigt
att vi fortsatt har en stark ekono-

M/F Ulvön. Under hästen är M/F Ulvön på service. Ersättningsbåt under tiden är Vidar III.

har du ﬂera fantastiska foton från
Ulvön i din ägo så välj ut dina favoriter och mejla dem till hans.
ake@ulvokapellag.com.
Vi i styrelsen väljer ut tio bidrag som
kommer att ﬁnnas på vår hemsida
samt ställas ut i Föreningshuset till
Valborg. Medlemmarna röstar fram
de tre vinnande fotona och prisutdelning hålls vid årsmötet.
Det vinnande fotot blir vykort som
kommer att säljas i turistinformationen och på Lotsberget.
Nu hoppas vi att ni genast fyller
Hans-Åkes dator med ﬁnﬁna bilder
på ert smultronställe.
mi för att klara att driva kommande projekt. Ni kan läsa mer om dessa
här i bladet.
Den nya styrelsen har kommit igång
bra trots det stora tomrum som Boa
lämnat. Det är skönt att veta att han
ﬁnns i närheten och kan dela med sig
av sitt stora sociala nätverk när det
behövs. Tusen tack Boa för den sköna kreativa arbets-miljö Du skapade
i Kapellaget.
Jag vill också varmt tacka Lennart

Strömmingsbord
Lördagen efter surströmmingspremiären anordnades en strömmingsfest efter hamngatan. Långbord
ställdes ut och var och en medtog
egna stolar att sitta på.
Tyvärr blåste det upp rejält på kvällen så ljusfesten blåste bort. Marschallerna som tändes blåstes ut av
den kraftiga vinden.
Vi hoppas på bättre väder nästa år
för det är en mäktig syn när alla marschaller är tända på södra Ulvön.

Allsångskväll den 12 juli
Den 12 juli samlades vi i hotellparSöderberg som tillsammans med
Åke Fart snickrat de ﬁna fönsterluckorna som nu ﬁnns uppsatta på Hembygdsgården.
Jag önskar Er alla en skön höst och
hoppas Ni inte glömmer vår Allhelgonafest i november.
Vi ses där.
Vänliga hälsningar
Agnetha Marcusson
Ordförande

B

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

Adress:

senast den 11 januari 2008.
//Janne Bagge

Julmarknad med kapellaget

Fantastiska vyer.
Skicka in ditt bidrag till
kapellagets fototävling.

Allsång. En kväll under regattan arrangerades en uppskattad allsångstund i parken.

ken för allsång i sommarkvällen.
Ulvöbor och regattadeltagare deltagare träffades i den sköna kvällningen till en sångstund.
Förhoppningsvis kan vi se fram
emot ett nytt framträdande av systrarna Bergström; alias Agnetha Marcusson och Lena Olsson. Håll utkik
efter anslag om tidpunkt.

Föreningshuset
Nu börjar reparationen och renoveringen av Föreningshuset gå mot sitt
slut.
Det som gjorts i höst är dräneringsarbete på översidan av Föreningshuset samt slutförande av köksrenoveringen. Ny kyl och frys har inskaffats och det som återstår är att installera en snabbdiskmaskin. Ett
omfattande elarbete som Erik Sjödin slutför i höst är bla en ny central
med snabbsäkringar, 380 Volts uttag
på scenen samt att de radiatorer som
sitter i stora salen har kopplats ur.
Som värmekälla ﬁnns numera en
värmeﬂäkt. Mer ekonomiskt än så
kan vi inte göra det.
Vårt nya förråd samt kontor håller
även det på att ta form. En ställning
på baksidan för målning av väggen
har satts upp så målningsarbetet
kommer igång tidigt på vårkanten.

Renoveringen av
gruvan har börjat.

Ett mycket stort tack till alla som
ställt upp ideellt och hjälpt oss genomföra denna stora arbetsinsats.

Nya Gruvan
Efter en lång väntan har vi startat
upp renoveringen av gruvan och
gruvområdet. Karl-Anders Hallin
har fått uppdraget och arbetet har
kommit mycket längre än vad jag vågat hoppats på.
Kalle och Kjell ”Byssan” Byström
har fraktat över allt material och maskiner som ska användas. De har
röjt hela området, rivit den gamla
manskapsbaracken som inte gick att
rädda och gjort klart för att bygga
upp en ny. Ställningar vid maskinhallen var uppsatta och utvändiga
renoveringen är påbörjad.
Jag måste erkänna att jag var imponerad med tanke på att det här har
varit mycket tunga arbeten. Tyvärr
har Karl-Anders fått ryggproblem
som vi hoppas ska lösa sig då vi har
ont om tid.
Tack och lov gör vår kassör Lena
ett fantastiskt arbete med redovisningen som hon satt sig in i snabbt.
Det gör att jag är helt övertygad om
att vi klarar tidsgränsen både vad
det gäller renoveringen, redovisning
och rapportering som ska vara klart

1-2 december är det återigen dags
för Ulvö Kapellags traditionsenliga julmarknad i centrala Örnsköldsvik med tombola, ”matlotteri” och ﬁskdamm.
Vi vill gärna att medlemmar ställer upp och hjälper till med både
förberedelser och en arbetsinsats
under julmarknaden. Ju ﬂer det är
som ställer upp under helgen ju
mindre tid behöver var och en stå,
vår förhoppning är att vi kan få ihop
så pass många att vi kan dela upp
oss i arbetslag om två och två och då
bara behöva stå en timme var. Tiden
för julmarknaden blir 11-15, alltså är
det fyra timmar/dag som vi behöver
hjälp med.
Den 11 nov kl 16 -19, Storgatan
36 i Maria Ekbergskällare kommer
vi att ha en kväll där alla medlemmar får tillfälle att hjälpa till med lite
pyssel som att binda granriskransar
m.m.
För att ”mat-lotteriet” ska bli av behöver vi hjälp av er medlemmar, vi
vill att ni bakar, saftar, syltar m.m.
Bara det är hembakt eller hemlagat
får ni skänka vad ni vill.
Ni kan lämna in det ni gjort till Maria på Smått & Gott senast fredag
30/11. Vill ni skänka något till tombolan eller ﬁskdammen så går det
också bra.
Vi kommer även att sälja lite souvenirer från turistinformation, bl.a.
det populära måsporslinet, krokar
och lite ljuslyktor. Kapellaget kommer också att erbjuda en skärgårdspåse till bra pris med bra innehåll.
Redaktionen av Ulvöbladet tar tacksamt
emot tips och idéer till innehåll som kan
göra vårt lilla föreningsblad ännu bättre.

