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NYHETSBREV 4
TV 4 invaderar Ulrika.
Vecka 34 deltar Linköping i TV 4 stora sommarsatsning Stadskampen. En av grenarna i
denna kamp innebär att staden skall renovera ett gammalt torp. ”Total Torp Makeover”.
Linköpings torp ligger 3 km från Ulrika. Ortens invånare kommer att hjälpa till med
renoveringen och Ulrika och dess invånare kommer att synas i programmet.
Butiksgruppen arbetar vidare.
Butiksgruppen arbetar vidare och har gjort studiebesök i Brokind och Hannäs. Som en extra
bonus han besökarna även med att titta på butiken i Falerum. Efter sommaren fortsätter
arbetet med att detaljutforma den lösning som passar Ulrika bäst.
Turistbroschyren är klar.
Ulrika har nu en bra turistbroschyr som bekostats av byns föreningar och byalaget. Som ett
extra resultat av broschyrarbetet har Ulrika numera en person som blivit proffsig på att göra
broschyrer och som kommer att börja sälja sina tjänster. Allt från fotografering till färdiga
broschyrer.
Ny lekplats i Ulrika
Linköpings kommun har beviljat Ulrika en investering på 450 000 kr i en ny lekpark.
Ulrikaborna skall själva göra arbetet och pengarna går till lekredskap och material. ”Det
kommer att bli kommunens bästa lekplats” anser Mattias Andersson som leder arbetena som
beräknas genomföras under oktober.
Invigning stugby och camping
Lördagen den 18 juni invigdes Ulrikas nya stugby och Camping. 100 personer deltog i
invigningen och fick förutom visning av anläggningen njuta av kaffe med dopp, en tipps
promenad och sommarbuffé. Den som vill hyra en stuga i sommar får snabba på att kontakta
Bertil Andersson för största delen av sommaren är redan bokad.
Ny lokal telefonkatalog
Ulrikas IT-grupp har tagit fram en lokal telefonkatalog för Ulrika socken. Detta är väldigt
praktiskt eftersom Ulrika har inte mindre än tre riktnummerområden. Katalogen finns gratis
hos Handlarn men den som tar en katalog förväntas att lägga 10 kr i den lilla boxen.
Projektet önskar alla läsare av nyhetsbrevet en trevlig sommar. Förlägg gärna en
sommarutflykt till natursköna Ulrika. Ta en turistbroschyr hos Handlarn, byt ett ord med
Lasse, besök Granstorp (TV 4 torpet) och njut av sommaren.
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