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Direktsändning i TV. Elvy Söderström höll året vårtal i SVT från Lotsberget. Till  
höger i bild ses programledaren Linda Olofsson och Ruben Madsen. 

Jag vet snart inte hur många som 
kommit fram och gratulerat oss 

till TV –sändningen som tydligen 
de allra fl esta har upplevt positivt. 
Jag har hört diskussioner på 
Vårdcentralen, caféer och andra 
offentliga platser, det är bara att 
njuta så länge det går. 
  Vi har även fått ett tack från Elvy 
Söderström som upplevde hela ar-
rangemanget som väldigt bra ge-
nomfört. Vi har även fått många 
positiva omdömen från SVT-per-
sonalen som aldrig förut varit med 
om en bättre service från orten och 
framför allt ”Bettan” Nordqvist som 
gjorde ett fantastiskt arbete med att 
organisera ordna med servicen för 
TV-teamet. 
  Vi faller naturligtvis in i lovsång-
en.
 Den marknadsföring för Ulvön 
som det här programmet gjort är 

naturligtvis ovärderlig med tanke 
på att det var 850.000 personer som 
såg sändningarna. Jag är helt överty-
gad om att den kommande somma-
ren kommer att medföra rekord vad 
det gäller antalet besökare. 
 Det fanns de som var lite skeptis-
ka innan sändningen om vi verkli-
gen skulle klara av ett så stort eve-
nemang, jag tycker vi nu har visat att 
det fi nns många duktiga medlem-

mar som verkligen ställer upp när 
det behövs. Vi vill därför här och 
nu passa på att tacka alla som ställde 
upp de här dagarna. Ett särskilt tack 
till våra ”stjärnor” som medverkade 
i programmet.
 Till sist vill jag bara påpeka att TV-
teamet själva valde det som skulle 
fi lmas, vi fi ck inte under några om-
ständigheter ”styra” dem.
Vänliga hälsningar Janne Bagge

Succé för direktsändning från Ulvön

Allsång. Hamngatan 
fylldes med deltagare  

vid eftermiddagens 
fi lmin-inspelning och 

sämningen var på topp 
när båten drogs upp 

på lotsberget.
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Ulvöregattan 100-års jubilerar.
Ulvö Kapellag har efter ett antal 
möten med styrelsen för ÖSS-Re-
gattan beslutat att vi ska ha ett in-
timare samarbete med inriktning på 
2009. Då fi rar Regattan på Ulvön 
100-års jubiléum. 
 Vi kommer naturligtvis redan i år 
göra en del förbättringar i form av 
nya bryggor och annan service. 
 ”Konsten går i land” kommer  den-
na vecka kommer att ha speciella 

evenemang som t.ex. en Duke El-
lington-konsert i kyrkan samt un-
derhållning från vår nya Kultur-
scen som vi hoppas kan genom-
föras. 
 Vi förväntar oss en anstormning 
av besökare den här veckan.   Mer 
om ”Konsten går i lands alla projekt 
kommer att redovisas i slutet av maj 
samt i olika skrifter som Bill Olsson 
och Lars Ahlström arbetar med. 

 
Två 
konstnärer som sprudlar av idéer.  
 Allsången som startade för ett an-
tal år sedan kommer naturligtvis att 
fortsätta även i år. Vi känner att det 
här är ett samarbete som passar Ka-
pellaget bra.

Ulvödagen
Ulvö Kapellags styrelse har sagt 
ifrån sig att organisera Ulvödagen 
då vi känner att det börjar bli för 
mycket att hantera på ett bra sätt. 
 Vi har försökt att engagera nä-
ringsidkarna på ön att ta över, men 
vi förstår samtidigt att det även blir 
svårt för dem att avsätta tid till det-
ta.
Vi vädjar därför till alla er som har 
anknytning till Ulvön och är intres-
serade av att organisera och att vara 
med och driva den här så viktiga da-
gen för Ulvön. Vi kommer att stöd-
ja er så mycket vi kan.
 Alltså, alla som är intresserade av 
organisera en Ulvödag, hör av er till 
någon i Ulvö Kapellags styrelse eller 
till Turistinformationen. 

Idrottsplatsen
Beträffande Idrottsplatsen har vi nu 
fått besked från Länsstyrelsen att vi 
får undantag från de restriktioner 
som fi nns att för göra ingrepp på 
Ulvön. Ulf  ”Boa” Eklund kommer 
nu att ta kontakt med ett bolag som 
byggt liknande arenor förr så att de 
kan börja förbereda för en start så 
fort som möjligt.

Storbilds-TV 
Vi har köpt en storbilds-TV till 
Föreningshuset, dels för att under-
lätta för kommande uthyrningar till 
konferenser och dels för att med-
lemmar under sommaren ska träf-
fas och se fi lm samt titta på EM i 
fotboll och OS, en samlingsplats 
för Kapellagets medlemmar.



Konstnären Herman Loe som i år 
fi nns med i ”konsten går iland” kon-
taktade oss i Ulvö Kapellag i febru-
ari och berättade att han ville upp-
föra en dansbana på Ulvön. 
 Vi diskuterade olika placeringar 
och efter några möten kom gruppen 
(Agnetha Marcusson, Janne Bagge, 
Göran Björkland och Herman Loe) 
fram till att den lämpligaste platsen 
var bakom föreningshuset. 
 Projektet döptes om till ”kultur-
scen”  och kommer att bli ett upp-
förande av en större scen med ett 
mindre trallgolv framför. 
 Herman har kontaktat alla myndig-
heter och fått mycket bra respons, 
bland annat har kommunen ställt 

upp med snickare och frakter. 
Enligt planerna kommer ”kultursce-
nen” att invigas den 12 juli med en 
konsert där bl a annat ett steelband 
och ett reaggieband är bokade. 
 Allt kommer att vara gratis och tan-
ken är att man kan ta sin dyna och 
picknickkorg och sätta sig på klip-
porna för att lyssna. Efter detta är 
den taklösa byggnaden vår att an-
vända för olika projekt.  Projektet är 
inte helt i hamn ännu men om allt 
funkar så kommer vi att ha en fi n 
anläggning för till exempel viskväl-
lar och andra liknande evenemang 
och kanske kan det bli en plats för 
föreningens ungdomar att träffas 
på.

Uppförande av kulturscen 

Aktiviteter 2008
 Juni:
20/6  Midsommarfi rande med  
Ulvö Kapellag dans kring mid-
sommarstången vid Hembygds-
gården.

 Juli:
  1/7  Konsten går i land 2008 – 
invigning
  5/7  Musik i sommarkväll Ulvö 
Kyrka kl 18.00
  8/7  Grillning på Röharn för Ulvö 
Kapellag kl 17.00
10/7  Ulvöregattan,      Sjösång 
(allsång) i hotellparken
11/7  Ulvöregattan          
Ulvö Kapellag ordnar några olika 
aktiviteter, som kommande anslag
12/7  Ulvöregattan,  ”Konsten 
går i land” bjuder på Duke Elling-
ton musik i Ulvö kyrka kl 14.00. 
Prisutdelning och regatta middag 
med dans
22/7 Årsmöte Ulvö Kapellag19.00
24/7 Grillning på Röharn för Ulvö 
Kapellag kl 17.00
25-26/7 Ulvöopen – Tennisturne-
ring med bl.a. några hockeykän-
disar
26/7 Musik i sommarkväll i Ulvö 
Kyrka
26-27/7 Ulvödagarna - Försälj-
ning efter hamngatan, våffl or, 
tombola m.m. Hembygdsgården 
fyller 60 år.Se kommande anslag.

 Augusti:
Med gemensamma krafter satsar 
vi på att kommer med i Guinness 
rekordbok med världens längsta 
sutrströmmingslångbord.  
 Långbord efter hamngatan med 
surströmming, kom och var med! 
Se kommande anslag för mer 
information.
23/8  Ulvödistansen och stugsista 
med Ulvö Kapellag



Adress:

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

Avsändare

• Ulvö Kapellag erbjuder 
barnvagnar för uthyrning, det 
fi nns även roddbåt och kanot 
att hyra. Ring Turistinfor-
mationen och Bettan för att 
boka på tfn  0660- 22 40 93 

• Gör ett besök i Ulvö Ka-
pellags mini basar i Turistin-
formationen och håll utkik 
efter specialerbjudanden un-
der regatta dagarna. 

• Uppe på Lotsberget fi nns 
det ett sommarcafé, ta en 
promenad dit upp och nju-
ta av kaffe med doppa eller 
glass och den underbara ut-
sikten, Högbonden i söder 

och Skagsudde i norr.

Grovsopor
Följande tider kommer grovsop-
hämtningen samt farligt avfall att 
ske på Ulvön 2008. 
• Grovsopor hämtas 10-11/6 
• Farligt avfall 5/8 
• Grovsopor hämtas 12-13/8 

Prova på rädd-
ningsövning
Välkomna till en övning där vi får 
prova på att använda handbrand-
läckackare, räddningslinor, brandfi l-
tar mm.
 Det kommer även bli information 
om olika brandfarliga ämnen samt 
hur man handskas med dom. I för-
sta hand riktar vi oss till ungdomar, 
men vi ser gärna vuxna och hela fa-
miljer.
  Vi  bjuder på varmkorv, kaffe samt saft. 
Datum kommer senare någonstans 
mellan regattan och ulvödagarna. 
 Se kommande anslag.
 För mer info kontakta Joel Skantz 
070-5433323.

Öppet möte 9/7 
-om satsningar i skärgården
Tommy Roos som är ansvarig för 
besöksnäringen på Örnskölds-
viks kommun var den 5:e maj ute 
på Ulvön och informerade om oli-
ka satsningar som gäller skärgården.   
Tyvärr kunde många sommarboen-
de av naturlig förklaring inte med-
verka på detta möte, därför har man 
nu bestämt att ett nytt möte ska äga 
rum den 9:e juli kl. 17.30. i Fören-
ingshuset.
 Det är bra om så många som möjligt 
ställer upp då styrelsen i Ulvö Ka-
pellag har en del information som vi 
gärna delger er den dagen. 
 Det blir också ett forum för diskus-
sion där vi bl.a. tar upp ev. byggnad 
på Lotstomten och diskuterar vad ni 
tycker att Ulvö Kapellags uppdrag 
egentligen ska vara. 

Fototävlingen
Fototävlingen ”Mitt smultronstäl-
le” rullar vidare. Ett par bidrag har 
kommit in men alldeles för få för att 
kalla det tävling. Ta chansen och del-
ta!
 Vi är övertygade om att det fi nns 
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. 
 Ta chansen du också och delta!
Fototävlingen avgörs på årsmötet 
den 22 juli.

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 
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 fi nnas några saker man 
funderat på att göra sig av med.

Båtdragning. Stämningen var på topp när båten 
drogs upp på lotsberget på valborg.

 

Årsmöte 22/7 
Välkommen till 

Kapellagets årsmöte 
den 22 juli klockan 19.00 

i Föreningshuset.


