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NYHETSBREV 6
Bredband med förhinder
Vem trodde att Ulrika skulle få det utlovade bredbandet till orten under augusti? Ja
egentligen skulle bredbandet varit klart under hösten 2004. Det har verkligen gått troll i denna
fråga och en beskrivning av alla svårigheter och hinder under vägen skulle med lätthet kunna
fylla en roman. Det senaste som hänt är att Sydkraft inte kan dra fram ström till masten så att
Vattenfall har måst engageras vilket lett till ytterligare 6 veckors försening. Nu pågår vilda
spekulationer på byn om vilket nästa hinder kommer att bli. Utsikt, som är företaget som
ansvarar för utbyggnaden, har emellertid lovat att det kommer att vara klart i november. Den
som lever får se.
Nystart för butiken förbereds.
Den en 21 september genomfördes ett stormöte med 36 deltagare med information om Unika
Ulrika. Mötet kom mestadels att handla om butikens problem. Som ett resultat at denna
diskussion kallades till ett nytt möte den 5 oktober med syfte att bilda ett bolag eller en
ekonomisk förening som kan driva butiken vidare.
Intresset var över förväntan. 48 Ulrikabor deltog och 44 personer anmälde sitt intresse av att
gå in ekonomiskt i ett bolag eller en förening. En försiktig uppskattning tyder på att det går att
få in ca 150 000 kr i frivilliga medel som grund för en nystart för butiken.
På kvällen valdes en interimsstyrelse som skall förbereda det första mötet i det nya företaget.
Tre av styrelseledamöterna har erfarenhet av att driva aktiebolag. Interimsstyrelsen skall även
förhandla med kommunen och nuvarande handlarn om villkoren för att ta över ansvaret för
butiken.
Öppna Ögon
Den 6 oktober samlades 36 Ulrikabor fördelat på politiker, företagare och vanliga ideella till
en teaterföreställning med namnet Öppna Ögon. Tre duktiga skådespelare lyckades fånga
publikens intresse och många igenkännande skratt hördes i lokalen när ensemblen spelade upp
olika scener. Särskilt stor var munterheten när problemet med att placera en anslagstavla i en
liten ort exemplifierades av skådespelarna.
Ny ordförande i byalaget
Inga-Lill Gustafsson är från sommaren byalagets nya ordförande. Vi hälsar Inga-Lill
välkommen i befattningen och önskar henne lycka till. Samtidigt tackar vi Susanne Lilja för
hennes insatser för i Ulrika som avgående ordförande i byalaget.
Ny lekplats
Den gamla lekplatsen har nu rivits genom ideellt arbete av ulrikaborna. Kommunen fortsätter
arbetet genom att företaget LEKAB installerar lekredskap under början av november. Sedan
återstår en del arbete med staket, hinderbana och planteringar. Vi hoppas kunna genomföra en
festlig invigning när arbetena är slutförda.
Mera information finner Ni under www.ulrikainfo.se
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