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NYHETSBREV 5
TV 4 invaderade Ulrika.
Vecka 34 renoverades torpet Granstorp 3 km norr om Ulrika. Renoveringen gjordes av
frivilliga i TV 4:s regi och i rasande tempo. På Söndagen kl 1700 började arbetena och kl
1500 på torsdagen blåste ”Willy” (snickare från TV 4 programmet Bygglov) av arbetena.
Resultatet var häpnadsväckande. Torpet med trädgård var förvandlat från fallfärdigt till
toppskick, och utnämndes i Visbyfinalen till det finaste torpet i hela Stadskampen. Enligt
Willy och Matte är det de många frivilliga varav de flesta kom från Ulrika som skall ta åt sig
äran av det lyckade resultatet.
Ulrika ”Marken”
Andra torsdagen i september var det traditionsenlig ”Marken” i Ulrika med ca 40 000
besökare. Marken startade redan dagen innan med djurmarknad. Ulrika Marken är den enda
marknad i Sverige som fortfarande har kvar en djurmarknad. Unika Ulrika hade att eget
informationsstånd där vi informerade om Ulrika och möjligheten att bo och bygga här. Cirka
1000 st av de nytryckta turistbroschyrerna delades ut och ca 100 st informationsblad om att
bygga i Ulrika delades ut till intresserade.
Skolan har fått ett andrum
Kommunstyrelsen i Linköpings kommun beslutade den 6 sept att återremitera frågan om
skolans framtid till Barn och Ungdomsnämnden, ”för förnyad pedagogisk och ekonomisk
bedömning”. I beslutet pekas på att Ulrikas framtida utveckling kan komma att påverkas
bland annat av projektet Unika Ulrika och att detta kan innebära ökat elevunderlag på sikt. I
SR nyhetssändningar tolkades detta så att skolan på nytt är hotad vilket skapat en del oro.
Sanningen är att kommunstyrelsen går in och täcker årets underskott om Barn och
Ungdomsnämnden inte klarar merkostnaden. Pengar finns också avsatta för de närmast
kommande åren. Om man är optimist kan man således mellan raderna läsa ut att skolan nu är
räddad de närmaste åren och att fortsatt drift därefter beror på elevunderlaget i Ulrika, och att
kommunstyrelsen hoppas på en positivare utveckling inte minst på grund av projektet Unika
Ulrika.
Stormöte.
Onsdagen den 21 sept anordnas ett stormöte på Stenåkra värdshus där de resultat som
projektet uppnått presenteras i en bredare krets. När det gäller planerna på omstrukturering av
butiken och flyttning av ett företagshotell är planerna nu så konkreta som det går att göra i
projektets regi. För att utveckla dessa idéer krävs nu ett djupare engagemang från
Ulrikaborna. Tanken med stormötet är att försöka vaska fram de personer som är villiga att
påta sig detta ansvar.
Mera information finner Ni under www.ulrikainfo.se
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