
Hej 
Ulvö-vänner!

Våren närmar sig med re-
kordfart och i år kommer vi 
som vanligt att arrangera Val-
borgsfirandet. Denna Valborg 
blir speciell då SVT kommer 
att sända i rikskanalen direkt 
från vårt firande mellan kl. 
20-21. 
Det måste vara en av de störs-
ta händelserna i Ulvöns histo-
ria, en fantastisk PR för vår 
kära ö. Vi hoppas ni alla stäl-
ler upp både med båtdrag-
ningen och deltar vid brasan 
och sjunger tillsammans med 
den kör som TV anlitat. 
Elvy Söderström håller talet 
till våren. Vi ser gärna att så 
många som möjligt kommer 
ut dagen innan då TV antagli-
gen vill spela in båtdragning-
en i förväg. 
Vi vet att både Brögga och Al-
magränd håller öppet de här 
dagarna samt att en extrabåt 
kommer att gå tillbaka på nat-
ten. 
Det kommer att gå extraturer 
både den 29:e och 30:e april. 
Ring båten för mer informa-
tion.
  

Vi ses där.
Varma vårhälsningar 

Styrelsen
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Ulvö Hembygdsgård. Inför den kommande sommaren behöver Ulvö Kapellag hjälp både i Hembygdsgården och 
i Lotstugan. 

Lyckad insamling
Efter en fantastisk insamling är nu 
hjärtstartaren på plats. Av resultatet 
att döma är detta något som ligger 
många varmt om hjärtat. 
 Både enskilda och näringsidkare har 
varit väldigt generösa och det inne-
bär att det efter kostnader för mate-
rial och utbildning ändå finns en hel 
del pengar kvar. Pengar som rädd-
ningstjänsten på Ulvön kommer att 
förfoga över. 
 Tack alla som varit med och samlat 
och ett särskilt tack till Bettan som 
arbetat hårt för det här.

Sommarjobb
Inför den kommande sommaren 
behöver vi hjälp vad det gäller både 
Lotsstugan och Hembygdsgården 
samt avbytare till Turistinforma-
tionen. Ta kontakt med Hans-Åke 
Dahlqvist på tfn 070-537 67 01 eller 
hans.ake@ulvokapellag.com som tar 
emot förfrågningar och anmälning-
ar.  När det gäller Hembygdsgården 

ser vi gärna att ni som är intressera-
de och kunniga om Ulvöns historia 
hör av er. 

Fototävlingen
Fototävlingen ”Mitt smultronstäl-
le” rullar vidare. Ett par bidrag har 
kommit in men alldeles för få för att 
kalla det tävling. 
 Vi är övertygade om att det finns 
massor av fantastiska bilder hos väl-
digt många av er. Gör en inventering 
eller ta nya härliga bilder som kan-
ske kan tävla med solnedgångarna 
på Fjären. 
 Maila gärna in era bilder till Hans-
Åke på adressen: hans.ake@ulvoka-
pellag.com eller om ni har pappers-
kopior lämna dem till någon i sty-
relsen.

Priser
En av Kapellagets största inkomst-
källor är de lotterier vi anordnar till 
valborg samt Ulvödagen. Till det be-
hövs det priser av alla slag. Barnlot-
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teri eller ett riktat till vuxna, ja vi be-
höver ett antal priser. Har ni något 
ni själva fått och inte känner att ni 
har användning av, skänk det gärna 
till Kapellaget. 
 Om man kikar runt lite hemma bru-
kar det alltid finnas några saker man 
funderat på att göra sig av med.

Efterlysning - Barnvagnar
Kapellaget efterlyser begagnade 
barnvagnar, de två barnvagnar som 
Kapellaget har hyrs ut ofta och nu 
behöver föreningen ett par till för 
att täcka behovet. 
 Ni som har en gammal vagn ståen-
de skänk den gärna till Kapellaget.  
Är tyget slitet och nött är det inga 
problem att fixa till. Vagnar med 
lättare renoveringsbehov går också 
bra. Allt är av intresse.

Försäljning i Turistinforma-
tionen i sommar
Den 17 jan var det dags för årets 
Formexmässa och inköpen för kom-
mande sommar. Vi har hittat en del 
nyheter, både textiler och lite annat 
roligt. 
 Även denna sommar kommer vi 
att köra med den populära serien av 
måsporslin, så alla ni som inte hann 

köpa kaffemuggar i fjol får ännu en 
chans denna sommar. 

Gruvan - ett nytt besöksmål
Som vi berättat om förut är nu gruv-
projektet klart och godkänt av Läns-
styrelsen och Eus-strukturfonder. 
 Detta innebär att vi har ytterliga-
re ett besöksmål av kulturellt vär-
de som berättar om en viktig del i 
Ulvöns historia. 

Nya projekt
Nästa projekt är att vara med i det 
nya Leader som är ett ramprogram 
där fler föreningar går ihop om att 
söka bidrag. Det är ett stort område 
med Ö-vik, Kramfors och Härnö-
sand men inte stadskärnorna. Tan-
ken är att vi ska bygga nya bryggor 
om vi får bidrag. 
 Ulf  Boa Eklund meddelar att det 
händer spännande saker när det gäl-
ler den tänkta idrottsplatsen så vi 
hoppas och tror att den ska bli klar 
till nästa sommar om allt går som 
det ska. 

Lotstomten
Vad det gäller Lotstomten har vi 
nu tagit fram nya ritningar som vi 
tillsammans ska titta på i början av 

april för att göra en utvärdering om 
vi ska fortsätta att driva det här pro-
jektet. 

Satsning på skärgården 
Vi har förstått när vi träffat före-
trädare för Ö-viks kommun att det 
kommer att bli en storsatsning på 
vår skärgård. Detta kommer då att 
med all säkerhet innebära positiva 
förändringar för Ulvöarna. 
  Ett stormöte i slutet på mars är pla-
nerat på kommunen och vi väntar 
spänt på resultatet. 
 De senaste årens många projekt 
har inneburit att vi bl.a. restaurerat 
Lotsstugan, Gruvan på Södra Ulvön 
samt att vi medverkat till att skapa 
en Turistinformation, lekplats, ser-
vicehus, rastplatser etc. 

Skötsel
Vi hoppas och tror att skötseln av 
detta ska bli löst med den nya sats-
ningen från kommun. Det har ett 
flertal gånger påpekats i olika artik-
lar att det börjar bli svårt för många 
ideella föreningar då vi inte längre 
kan få arbetspraktikanter och det 
blir svårare att få medlemmar att ar-
beta ideellt. 
 Vi har hitills klarat oss bra för att 
många styrelsemedlemmar tagit på 
sig en stor arbetsbörda. Vi kommer 
därför att försöka starta fler träffar 
där vi kan ses och bara umgås med 
t.ex. Tacoskväll och Bio. 
 Vi tycker det här är roligt och sti-
mulerande och vi hoppas att ni ock-
så ska göra det.

Janne Bagge 
Sekreterare 

Ulvö Kapellag 

Renoveringen av  
gruvan har gett Ulvön 
ett nytt besöksmål.

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

Föreningshuset. Ulvö kapellag kommer framöver att satsa på fler 
föreningsträffar.

Avsändare


