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NYHETSBREV 7
Nyinflyttade hälsas välkomna
Den 27 oktober hölls ett välkomstmöte, för nyinflyttade, i sockenstugan, med information om
Ulrika. Mötet leddes av Byalaget, med bistånd från övriga föreningar i Ulrika. Tanken är att
alla som flyttar till Ulrika fortsättningsvis skall hälsas välkomna med ett personligt besök. (42
ideella timmar)
Äntligen bredband
Så har då äntligen bredbandet kommit till Ulrika.
Den som så önskar kan från och med mitten på december teckna sig för ADSL- abonnemang.
När detta skrivs finns det ca 10 fungerande abonnemang i byn, och flera under leverans.
Ideell förening som driver butiken?
En interimsstyrelse har bildats som utreder förutsättningarna för att driva butiken med en
ekonomisk förening som ägare. Huruvida interimsstyrelsen kan komma fram till ett
genomförbart förslag som är emellertid ännu så länge ovisst.
Skrivelse till Kommunen om sockenallmänning.
År 1931 inköpte dåvarande Ulrika kommun upp skogsmark och bildade en skogsallmänning,
med pengar som donerats. Syftet med bildandet var att allmänningens avkastning skulle
användas till gagn för Ulrika socken, vilket finns vederlagt i kommunprotokoll, bl.a. från
1948. Vid kommunsammanslagningen kom sockenallmänningen sedermera att förvaltas av
Södra Valkebo kommun och överfördes till Linköpings kommun vid bildandet av nuvarande
Linköpings kommun.
Ulrika sockenallmänning som även figurerar under namnet Eksjöhult, såldes år 1999 av
Tekniska Verken i Linköping för 8 miljoner kronor.
Ulrikaborna hemställer i en skrivelse till Linköpings kommun daterad 2005-11-20 om att
pengarna från försäljningen jämte ränta tillförs Ulrika bygdefonds stiftelse vars syften
sammanfaller med sockenallmänningens.
Ny lekplats
Ulrika kan nu ståta med Linköpings kommuns finaste lekplats som nu är så gott som klar.
Ulrikaborna har bidragit med mycket arbete och 15 000 kr i insamlade medel. Vi planerar en
stor invigning i maj då vi även kommer att inviga Ulrikas nya konstverk, en hög och roterande
skulptur.
Skrivelse om modernisering av detaljplanen för Ulrika.
Ulrikas detaljplan är från år 1954. Planen är omodern och hindrar bygdens utveckling.
Projektet har tagit initiativ till en skrivelse till Linköpings kommun om en modernisering av
planen. Skrivelsen är underskriven av alla Ulrikas föreningar och organisationer.
Mera information finner Ni under www.ulrikainfo.se
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