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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ULVÖ KAPELLAG 
2015-2016 
 
Inledning 
Kapellagets verksamhet har under det gångna året handlat mycket om det fortsatta 
engagemanget för Ulvö Museum, om nya funktionärer i styrelsen och om att få 
ekonomin i balans. Här redovisar vi verksamhetsåret under rubrikerna Styrelse, 
Trivselarrangemang, Ulvö Museum, Samhällsfrågor, Föreningshuset, Lotsstugan, 
Hemsidan. 
 
Styrelse 
I avsaknad av ordförande utsågs i likhet med de två föregående åren Agnetha Alenius 
Madsen och Ulf Eklund till föreningens språkrör med uppgift att i samarbete med övriga 
styrelsemedlemmar företräda föreningen i offentliga sammanhang. Beslut har tagit om 
att Agnetha och Ulf var för sig äger rätten att teckna föreningens firma. 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av Agnetha Alenius Madsen, 
Ann Sandén Nordström, Isabell Wallman, Matts Sehlberg, Hans-Åke Dahlqvist, Kalle 
Berglund, Ulf Eklund samt suppleanter i form av PG Nyberg och Lotta Näslund. 
 
Trivselarrangamang 
Föreningen har under året verkat för genomförandet av våffelförsäljningen i samband 
med Ulvödagen, bingo i Ulvöbyn, 100-årsjubileet av valborgsmässofirandet samt 
midsommarfirandet i hotellparken.  
 
Ulvö Museum 
Driftgruppen – Ulvömuseum har bestått av Isabell Wallman, Anna Nordlander, Agnetha 
Alenius Madsen, Ulf Ögren, PG Nyberg, Tom Sahlén och Sven Bodin. 
Driftgruppen har jobbat med uppstart av museet såsom öppettider, entréavgifter, 
försäljning av souvenirer, bemanning, guideutbildning, guidetariffer, ny hemsida, ny 
facebooksida och instagram, broschyr om museet, föremålmottagning till museet, 
gåvobrev, fotografering och registrering av föremål i databasen. Anlägga trädgård och 
uppsättning av gistvall. 
Bokföringstjänst har köpts av Ulvö Framtid som ansvarat för betalningar, bokföring och 
fakturering. 
Museet var öppet 13/6-30/8. Tele 070-860 22 40 www.ulvomuseum.com 
 
 

www.ulvomuseum.com


 
Besökare Ulvö Museum 2015 
Juni 
0-12 12-18 18-25 över 25 Utländska Totalt 
31 15 - 459 25 530st 
Juli 
222 20 - 983 23 1248st 
Augusti 
66 20 - 625 8 617st 
Totalt 530st+ 1248st+ 617st= 2395st 
 
10 protokollförda möten har hållits och det finns framtaget ett brett underlag för 
fortsatt utveckling av museet. Driftgruppen har varit en uppstartsgrupp som upplöses 
vid årsmötet. En nulägesrapport är framtagen samt budget för kommande år. 
 
Projekt Ulvöns kulturella besöksnäring 2015-2017 
Startades upp under sommaren 2015 med Eiwor Granberg som projektledare. Syftet 
med projektet var att hjälpa till i uppstartprocessen och skapa en utvecklingsmodell för 
uppstart av kulturella näringar. 
Perspektivet i projektet är att utveckla Ulvöarnas besöksnäring med ett större utbud av 
kulturarvsupplevelser för turism och grupper i samarbete med näringarna. 
Projektägare är Murberget och medfinansiärer är landstinget och Örnsköldsviks 
kommun som går in med vardera 90 000kr. Driftgruppen har haft fyra fysiska möten 
med projektledaren och ett möte med Örnsköldsviks turistbyrå och inbjudit till en träff 
på Ulvömuseum. Inbjudna var näringsidkare från ön, Höga-Kustenbåtarna, Ö-viks hamn 
och logistik, turistbyråerna i Höga Kusten, Höga Kusten turism samt destinationsbolaget. 
25 personer närvarade.  
Alla i driftgruppen har jobbat ideellt. 
 
Samhällsfrågor, samhällskontakter 
Ulf Eklund har på uppdrag av årsmötet fortsatt arbetet med att försöka påverka 
kommunen till kraftiga hastighetsbegränsningar på hela ön med anledning av den 
rådande trafiksituationen. Tyvärr har vi inte lyckats få gehör och vi har gjort 
ansträngningar att få kommunens företrädare i frågan; Kjell Yngvér, att närvara vid 
årsmötet, men han har avböjt. Däremot har han sagt sig vara villig att besöka oss vid ett 
annat tillfälle för att informera om vad lagen säger i frågan och vilka lokala regler som vi 
eventuellt kan tillämpa. 
 
Isabell Wallman har varit kontaktperson gentemot kommunens bolag Miljö och Vatten 
(MIVA) för upprättande av listan gällande dagar för insamling av grovsopor. Listan finns 
anslagen i Ulvöhamn och vi har efter bästa förmåga informerat föreningens medlemmar 
om tidpunkter för grovsopor.  
 
Kontakter har även tagits med Christer Ögren, vd för Örnsköldsviks Hamn och Logistik 
AB, för en diskussion kring avgifter på MF Ulvön för flitiga resenärer. Vi har än inte suttit 
ner med honom för en konkret diskussion, men har för avsikt att göra det snarast efter 
semestern. 
 
 



Föreningshuset 
Kalle Berglund har varit stugvärd i Föreningshuset och vi har än en gång konstaterat att 
uthyrningen inte är i närheten av förr om åren då hotellet saknade konferensutrymmen. 
Det har föranlett att vi måste kallställa huset från oktober till april för att inte 
elräkningarna ska skjuta i höjden. Vi har också ansett det vara av vikt att få en ekonomi i 
balans för att snarast kunna vidta de åtgärder som krävs för att renovera 
föreningshuset. I avsaknad av ideella krafter inser vi att vi måste anlita en byggfirma för 
det projektet. Joel Skanz och Ulf Eklund ska dock göra ett försök i höst att samla krafter 
för att lägga plåt på husets skämtak. Positivt är dock att Kalle Berglund rapporterar om 
två inbokade bröllop i huset sommaren 2017.  
 
Lotsstugan 
Vi kan glatt konstatera utökat öppethållande jämfört med tidigare år och Matts Sehlberg 
har gjort ett stort jobb med att hitta bemanning för nuvarande sommar. Johan Norgren 
har utfört arbetet med byte av del av fasad mot hamnen och Albin Sehlberg har 
fullbordat med målning samt renovering av fönster. I skrivande stund pågår byte av 
fasadbelysning. 
 
Hemsidan 
Under året har vi med Tom Sahléns försorg separerat föreningens hemsida med museets 
för att göra det enklare och tydligare för besökarna. Vi försöker hålla sidan/sidorna så 
uppdaterade som möjligt och till dags dato har vi 395 personer som gillar UKL-sidan. 
 
 
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla ideella krafter som bidrar till att 
föreningen Ulvö Kapellag, trots allt färre året runt-boende, kan verka och bidra till 
insatser för öns bästa. 
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