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Arbete pågår. Intensivt arbete pågår med att färdigställa sjömacken i Ulvöhamn som förstördes vid stormen i vintras. Det är ett stort arbete att åtgärda
stormens skador. Bilden togs den 17 juni och förhoppningen är att den ska stå klar att användas från och med 1 juli om allt går som planerat.

Nu är sommaren äntligen här ...

– Passa på att gynna öns lokala utbud!
De senaste åren har inneburit en
sprudlande aktivitet på Ulvön.
Kommunen har gjort stora satsningar, och de lokala näringsidkarna har gjort betydande insatser.
Utbyggnader av olika verksamheter
och även nyetableringar är tecken på
att det finns framtidstro och entreprenörskap på Ulvön!
Du som bor på ön, och du som tillbringar en del av semestern på ön, är
naturligtvis en viktig del av kundunderlaget för näringsidkarna. Genom
att köpa deras produkter och tjänster bidrar du till en levande ö och en
hållbar utveckling.
Från Kapellagets sida vill vi slå ett
slag för detta och påminna alla om
hur viktigt det är att vi stöttar det
lokala näringslivet. Behöver du extra utrymme för dina gäster finns ett

förstklassigt hotell, rumsuthyrningar och stugbyar. Restauranger, cafér
och enklare matställen finns både i
Ulvöhamn och i Sandviken.
Och du känner väl till att en ny
livsmedelsbutik med stort sortiment
har öppnat? Souvenirer går att köpa
på flera ställen. En blomsterhandel
finns!
Och behöver du hantverkare? Fråga kapellaget så kan vi ge info om
vad som finns. När du köper produkter och tjänster från öns lokala näringar stöttar du en långsiktigt
blomstrande utveckling för Ulvön!
Styrelsen för Ulvö Kapellag
genom Janne Bagge

mans med Tom Sahlén ta på oss.
Sanningen är den att Mivas första förslag vad det gäller grovsopor
inte var så bra för Ulvön, Ulvön är
numer en ö som till stor del bebos
av folk som kommer hit på semestern och då är här kanske 2-5 veckor,
detta gör att om det bara är hämtning av grovsopor en gång på försommaren och en gång på hösten är
risken stor att det blir sopor stående på Hamngatan och andra vägar i
många veckor, beroende på att fastighetsägaren åkt hem.
Vi gjorde då Miva uppmärksamma
på detta med ett brev av Tom Sahlén som vi fick ett lite tråkigt svar på.
Efter vissa diskussioner och mailväxling blev det ett möte med alla inSommarens sophantering
Det har pratats och skrivits en hel blandade och då bl.a. Tillväxtavdeldel om Miva den sista tiden, och lite ningen, Samhällsbyggnad och Miva.
av ansvaret får väl jag själv tillsam- Från Kapellaget blev det underteck-

nad och Kicki Sundlöf. Vi förklarade hur vi såg på det här med att det
skulle finnas grovsopor efter Hamngatan och andra platser under hela
turistsäsongen, en plats som Ö-viks
kommun nu satsat ett stort antal
miljoner för att snygga upp och göra
till kommunens dragplåster.
Hämtning vid 5 tillfällen
Just detta förstod även Miva som efter mötet återkom med ett nytt förslag om att hämta fem gånger under
sommaren för att det skulle se bra
ut. Själva hämtningen blev sedan föremål för en del diskussion då grovsopor skulle köras till Fjären och där
läggas på ett flak. Överallt i kommunen får fastighetsägare åka ganska långa sträckor för att bli av med
sina grovsopor.
Till fjären
Om det var någon som inte hade
möjlighet att på eget sätt köra ner
soporna till Fjären så kunde väl Kapellaget ställa upp och hjälpa till
tyckte Tom, vilket jag höll med om.
Lite humanitär omtanke kan behövas ibland och därmed kom våra
namn med på brevet.
Vi hoppas ni förstår att det rör sig
bara om riktigt ömmande fall som
detta ska ske, vi tänker alltså inte
starta någon ny verksamhet. Vi kan
väl också säga det att det var diskus-

sion om att vi skulle få lämna våra mycket mer. Att sitta på Ulvöns väsgrovsopor i Bjästa eller Må. Vi tyck- tra sida och se ett 90-tal segelbåtar
er det här var bättre.
komma med sina spinnakers hissade
är väl en helt underbar syn.
Regattan
Från kommitténs sida har vi en
Regattan på Ulvön är något av det förhoppning att bli den tredje störsstörsta som vår kommun har idag, ta regattan i Sverige, tävlingsledare
och den drar vid bra väder väldigt och regattageneral är Anders Nordmycket folk till vår ö och även i viss in, välkänd profil i seglingskretsar.
mån till övriga skärgården.
För allt som sker på land ansvarar
Jag hoppas att vi om något år även undertecknad för.
kan blanda in stora delar av den övriga skärgården också. I år är det lite Möten med Ö-viks kommun.
speciellt då vi lagt in om och fått Under de senaste åren har de bliett bidrag på 200 000 kr av kom- vit lättare att få till stånd möten och
munens Världsklass vilket vi är både diskussioner med Ö-viks hamn och
stolta och glada för, särskilt för mig Logistik, vilket känns bra då vi ju
då det troligen är mitt sista år i re- har så mycket som behöver behandgattakommittén, det börjar bli dags las och där både fast-och sommaratt lämna över till yngre krafter nu. boende har många åsikter.
Vi har varje år nu diskuterat båttiAktiviteter för hela familjen
Jag har haft förmånen att sitta med der och antal turer samt kostnader
i den här kommittén i rätt många för person och frakt. I en del fall har
år och det har hela tiden varit fan- vi haft framgång och ibland har vi
tastiskt trevligt med duktiga seglare fått backa, men vi har alltid blivit väl
och stor kunskap vad det gäller ar- mottagna. Som vissa har sett har vi
fått billigare årskort och många fler
rangemang av det här slaget.
Jag tror många kommer att bli för- turer vilket inte bara vi är glada för
vånade över allt som kommer att ske utan troligen alla som sysslar med
på Ulvön under regattadagarna mel- turism.
lan 11 – 15 juli.
Det kommer att bli väldigt myck- Samhällsförening
et för hela familjen med bl.a. hopp- Ulvön är utan tvekan ett dragplåster
borg, kajaker, rullbollar, hästar, 4-hj- för Ö-viks kommun vilket gör att
lingar med vagnar etc. artister och det är viktigt att det finns en sam-

Ordförande har ordet...

J

ag har under det senaste året varit ordförande
i Ulvö Kapellag, något jag faktiskt har trivts
med, men på grund av ohälsa är jag nu tvungen
att hoppa av. Tyvärr har det visat sig att det blir
många fler som kommer att göra samma sak,
som det ser ut nu är det minst fem som avgår.
Det här är olyckligt med tanke på att Kapellaget nu står vid någon typ av ideologisk skiljeväg där en del menar att vi måste få till stånd en
eller flera inkomstkällor för att vi ska ha någon
möjlighet att fungera, medan andra menar att
vi borde få till stånd en uppgörelse med kommun om bidrag.
Min egen övertygelse är att vi måste ha någon
typ av inkomstkälla.
Ny styrelse
Kapellaget byter ju styrelse med jämna mellanrum och ibland försvinner duktiga personer
som skött olika verksamheter som t.ex. vår affärsrörelse. Under många år sköttes den av Maria Ekberg på ett fantastiskt sätt och vi lyckades
bryta en trend med röda siffror i bokslutet till
vinster under de åren. Idag har vi ingen Maria
eller någon annan som vill ta på sig det arbetet,
överhuvudtaget blir det svårare för varje år att
få medlemmar att hjälpa till med ideellt arbete,
även styrelsemedlemmar.
Att jobba med samhällsfrågor för Ulvön är
både viktigt och roligt, särskild tillfredsställelse
får man när det lyckas, och de senaste åren har
som de flesta vet mycket hänt på ön.

hällsförening som kan hålla kontakten med våra kommunala företrädare och politiker.
Ulvödagarna har de senaste åren
drivits av UNG (Ulvö näringslivs
grupp) som genomfört Ulvöruset
och mycket annat, och vi hoppas nu
att den nygamla föreningen FUSK
hjälper till och gör den till vad den
en gång var.
Jag tycker också att vårt samarbe-

Det är både kommunala och privata satsningar som gjort att det nu är en plats som många
både i kommunen och utanför kommungränsen nu pratar om, hela skärgården har fått ett
ordentligt lyft, en lång resa där vi i Kapellaget
varit med hela vägen.
Visst har vi kanske blivit lite fartblinda enligt
vissa, men arbetet i styrelsen har hela tiden varit så roligt att vi nog ibland glömt att stoppa
upp, men de stora problemen är inte det nya
utan oftast det gamla som behöver underhållas
allt oftare på grund av tidens tand.
Möjligt vandrarhem?
Föreningshuset är en sådan byggnad som kostar oss mer än vad den ger då hotellet nu har
egna konferensrum och även Brögga. Huset
som består av två stora rum skulle menar en del
av oss bli ett fantastiskt vandrarhem med sitt
fantastiska läge mitt i byn. Den mindre salen
skulle gott och väl räcka till de fester och sociala arrangemang vi har idag. En del menar att
vi då konkurrerar med de andra näringsidkarna
på ön, medan en del av oss menar att vi i stället
skulle dra nya besökare till ön på grund av sin
speciella karaktär av billigt boende, t.ex. skolklasser och idrottsföreningar. För att lösa det
här behövs en stark styrelse så därför vädjar jag
till er som medlemmar att ställa upp och komma med förslag på ordförande och styrelse, valberedningen består av Agneta Marcusson och
Ulf Boa Eklund.
Janne Bagge
Ordförande

te över huvudtaget med de kommunala företrädarna varit både roligt mycket lärorikt. Kapellaget har
ju tack var sina framgångar blivit
uppmärksammat på ett ett helt annat sätt vilket gjort att vi fått platser i bl.a. Kommunbygderådet och
en ordinarie plats i Landsbygdsgruppen där väldigt många kommunala
beslut tas.
Vi har också haft företrädare med i

projektet ”En skärgård i världsklass”
där vi bl.a. byggde det nya bryggprojektet framför hotellet, nytt servicehus och en hel del annat. Detta har
nu gjort att vi kan anordna nya arrangemang eller utöka de vi har, som
t.ex Regattan och Ulvödagarna.
Turismen ökar igen vilket är glädjande då det gör att våra näringsidkare får större möjligheter att driva
framgångsrika rörelser.

Avsändare

Föreningsbrev

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

B

Adress:

När allt går bättre uppstår ofta nya
problem och i vårt fall är det nu
boende som börjar bli ett allt större problem, vi har därför haft kontakt med Ö-viks kommun och Övikshem om nya bostäder.
Från Ö-vikshem har man sagt att
det måste finnas möjlighet att gå
med vinst om man ska bygga bostäder idag, vilket man lovat att undersöka. Ö-vikshem har även lovat att
se över möjligheten att sätta upp boendemoduler för de som har arbeten
men ingenstans att bo.
Janne Bagge
Ordförande

Kassörens funderingar...
ter som städning av servicehus och
toaletter, gräsklippning och röjning
mm.
Medlemsavgifterna räcker idag
knappt till försäkring, vatten, avlopp och uppvärmning av FörenDåvarande styrelse beslöt då att öka
ingshuset och Lotsstugan.
intäkterna med souvenirförsäljning
Tidigare var det ideella arbetet i
och café i Lotsstugan vilket till en
föreningen stort men idag kan vi
början gav fina resultat.
inte längre räkna med det utan måsEftersom styrelsen byts ut varje år
te nu se oss om efter andra lösningar.
försvinner nyckelpersoner och arbetets inriktning förändras, därför har Reklam och annonsering
vi för tillfället ingen som har det in- Årliga evenemang innebär ytterligatresse eller den kraft som behövs för re kostnader för oss då vi gärna biatt hålla i försäljningen.
drar till aktiviteter, reklam och annonsering vid t ex Regattan och
Många projekt
Ulvödagarna.
UKL har gjort fantastiskt myckVi tycker att detta är viktigt då det
et för Ulvön, bl a i form av projekt
lockar många att besöka Ulvön och
som Lotsstugan, Gruvan, Lekplatdet är en förutsättning för att våra
sen, Servicehuset, Brandstation mm
näringsidkare ska överleva.
men det innebär också kostnader i
form av drift och underhåll.
Nya tider
Kommunen har tidigare hjälpt oss
Glädjande nog kan vi konstatera att
med arbetskraft men förra sommavåra samhälleliga insatser för Ulvön
ren betalade vi 20.000kr för tjänsoftast inte medför några kostnader.
UKL har en stadig kassa och har
under många år gjort positiva
resultat bortsett från året då vi
drabbades av vattenskada i Föreningshuset.

Sammanfattningsvis kan jag säga att
UKL står inför en skiljeväg där vi
måste välja riktning.
Intäkter
Vi behöver intäkter för att ta hand
om våra byggnader och för att främja Ulvöns näringsliv och vi har en så
stark kassa att vi kan tillåta oss att ha
röda siffror i många år framöver vilket dock oundvikligen leder till att
vi så småningom når kistbotten.
En viktig uppgift för styrelsen under nästa verksamhetsår blir därför
att prioritera kapellagets satsningar och att försöka hitta nya finansieringsvägar.
Lena Olsson, Kassör

UKL påminner om...

att vi inte längre har något
postgirokonto utan hänvisar
betalningar till vårt bankgiro :
606-6773

