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Ny sand till beachbollplan
Resande ljus
Invigning den 20 maj
Sökt pengar till internetuppkoppling via UIK
Möte med företagareföreningen på Stenåkra den 29 maj kl 1900 32 deltagare.
Föredragshållaren för kvällen Björn Eriksson.
Invigningen av lekplatsen den 20 maj. Ca 30 deltagare pluss alla barn.
Invigningstalare var Lena Micko, som hade uppenbara problem med att klippa bandet
med den slöa saxen. Lunch för 16 gäster på Stenåkra. Speciellt avtackad eldsjäl
Mattias Andersson

Företagarförening bildad
Ulrikas företagare bjöds in till en informations och idékväll på Stenåkra värdshus den 26 jan.
Inbjuden föreläsare från Gnosjö föreläste över ämnet ”Gnosjöandan”.
Som ett resultat av detta möte sammankallades till ett nytt möte den 6 mars där företagarna i
Ulrika bildade en företagarförening. Föreningen beräknas få ca 30 medlemmar och
föreningens första uppgift blir att förverkliga planerna på ett företagshotell i Ulrika.
Ungdomsverksamheten börjar komma igång
Ett möte genomfördes den 16 feb med 20 deltagare. Detta möte resulterade i att ungdomarnas
önskemål om fritidsledare och buggkurs nu kan uppfyllas. Informationsmöte om dessa
aktiviteter hölls på kvällen den 7 mars. Vidare har ungdomarna i Ulrika som ett resultat av
mötet tillskrivit kultur och fritidsnämnden om att få bidrag till beachbollsand till den
beachbollbana som finns vid Amundebosjön.
Ideell förening som driver butiken?
Den ekonomiska föreningens interimsstyrelse har i stora drag kommit överens med
näringslivskontoret om hur en överenskommelse om övertagandet av ansvaret för Ulrikas
lanthandel kan se ut. Parterna bereder nu vägen inom sina respektive organisationer för att
kunna förverkliga en sådan överenskommelse.
Cykeltävling i Ulrika den 8 juli
Det nu är klart att det kommer att genomföras en stor cykeltävling ingående i svenska kuppen
i Ulrika den 8 juli. Arrangör är CK HYMER i Linköping. UIK ansvarar för Ulrikas del i
arrangemanget som blir stort.

Planfrågan
Ett stort problem för bygdens utveckling är detaljplanen från 1954. 2005-09-21 tillskrev
Ulrikaborna kommunen i ärendet. Nu skrivs ännu ett brev till ansvarigt kommunalråd i
frågan.
Fjärrvärme planeras i Ulrika.
Den lokal företagare som nyligen köpt Stångåstadens fastigheter i Ulrika planerar att bygga
ett litet fliseldat fjärrvärmeverk som skulle ersätta ca 100 m3 olja/år. Flisen kan
tillhandahållas i bygden.
Invigning av lekplatsen den 20 maj
Kom till Ulrika den 20 maj. Då invigs vår nya fina lekplats som till stora delar kommit till
stånd genom ideellt arbete. Invigningen är planerad att genomföras som en vårfest med allt
vad som tillhör en sådan.
Mera information finner Ni under www.ulrikainfo.se
Stefan Andersson/Projektledare

