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Mötena avlöser varandra !
Unika Ulrika är ett LEADER-projekt med Linköpings kommun som projektägare. Projektets
syfte är att utveckla Ulrikas näringsliv och möjligheten att bo och verka i Ulrika så att antalet
innevånare ökar. Projektets sluttid är 2006-06-30.
Jodå det går att få ett paket sänt till Ulrika samma dag om man beställer tidigt.
Ring Samtax 013-315215 och beställ leverans till Ulrika av paket mm.
Vanligen tre förbindelser/dag, priset är självkostnadspris vad det kostar att hämta varan i
Linköping, ca 100 kr + moms . Transporten till Ulrika sker sedan som samtransport.
Möte infobroschyr och möte ta emot nya Ulrikabor.
Den 18 april samlades 9 st representanter för olika organisationer i sockenstugan för att
påbörja arbetet med att göra en turist/informationsbroschyr om Ulrika. Gruppen beslutade att
ta fram en turist-/informationsbroschyr för tillfälliga besökare, ett informationsblad för sådana
som kan tänkas överväga att bosätta sig i Ulrika samt en handlingsplan för hur nya Ulrikabor
skall tas omhand när de flyttar till bygden. Tidsplanen prioriterar turistbroschyren som skall
vara klar till midsommar. Alla Ulrikas organisationer kommer att efter förmåga bidra till
tryckningskostnaden.
Möte rädda butiken
Läget för butiken i Ulrika är ansträngt. Därför anordnade projektet ett informationsmöte på
Stenåkra den 21 april. Mötet var mycket välbesökt, hela 77 deltagare antecknade sin närvaro.
För informationen svarade Camilla Carlsson från Östgöta Coop Center, Mariann, Löfgren
som är ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i projektledningsgruppen, projektledaren
Stefan Andersson och handlaren själv Peter Andersson med fru Mari-Louise. Även den gamla
handlarn Bertil Andersson svarade för ett uppskattat inlägg. Diskussionen var stundtals livlig
och förslagen var många. Efter mötet antecknade sig 14 intresserade eldsjälar för att fortsätta
arbeta i en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna till att åstadkomma en långsiktig
lösning på butikens problem. Arbetsgruppen håller sitt första arbetsmöte måndagen den 9 maj.
Möte om möjligheter till nybyggnation
Den 21 april träffade ordföranden och projektledaren i Unika Ulrika kommunens representant
Anders Erixon för att på ort och ställe värdera möjligheter till nybyggnation av enfamiljshus i
Ulrika. Slutsatserna från mötet är att det inte finns någon teknisk begränsning att bygga upp
till 5 nya enfamiljshus i Ulrika. Om ytterligare byggnationer skall göras måste vatten och
avloppsfrågorna utredas. Strandskyddet på 100 m från sjöar är däremot svårt att komma runt.
Det finns flera tänkbara platser där markägare välvilligt erbjuder för byggnation.
Projektgruppen har beslutat att i ett första steg ta fram ett informationsmaterial för hugade
småhusbyggare. De markområden som i första hand erbjuds är de två färdiga tomterna på
Kisavägen bredvid församlingshemmet samt markområdet norr om Bengölen upp mot
hembygdsgården. I ett nästa steg kommer flera markområden att erbjudas.

Projektledningsgruppen består av:
Mariann Löfgren från kommunstyrelsen är ordförande i gruppen.
Michael Nydén från Linköpings kommun.
Mattias Andersson som representerar företagarna i Ulrika.
Susanne Lilja som representerar byalaget i Ulrika.
Inga-Lill Gustafsson som representerar hembygdsföreningen i Ulrika
Stefan Andersson projektledare.
Projektledaren bemannar ett kontor i sockenstugan företrädesvis på måndagar och tisdagar.
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