Handlingsplan Servicepunkt Ullersäter 2022
Företag.
• Anordna en företagsträff för småföretagare för att lära känna varandra och
kommunens näringslivsavdelning.
• Utveckla ett samarbete med Reko-Ring odlare. Ullergården är en väl lämpad
utlämningsplats, centralt belägen i samhället.
Infrastruktur.
• Fortsätta ansträngningarna i Ullersätesregionen att påskynda cykelväg mellan
Ullersäter-Frövi. Positivt om det sker innan 2029, som det är utlovat.
• Trafikverket i Eskilstuna ska få en påminnelse igen om ett begynnande "slukhål" i
direkt anslutning till Ullergårdens entré. Hela kulvertsystemet som går utanför
Ullergården är sedan 1950-talet och i mycket dåligt skick, passerar under väg 842.
Bygdegårdsföreningen har tidigare låtit byta ut kulvertrören som passerar vår
tomtmark, så långt vi har skyldighet. Nu tillhör kommande problem Trafikverket enl.
tidigare uppgift, då stort slukhål bildades i anslutning till väg 842, den som går direkt
utanför bygdegården.
• Fler hushåll vill ansluta till det fibernätverk Ullergården 2014 startade upp. Vi agerar
bollplank.
• Biblioteksbussen ska återkomma till Ullegården. Tidpunkten för besök 14.00-15.00
ska utvärderas om det eventuellt ska senareläggas. Bussen är också inbjuden att
komma till UllerMuller den 2 juli och visa upp sig. Chaufför Mimmi är positiv.
• Busskur till väntande skolbarn ska färdigställas. Blir en modul 1,5 x 2,5 m.
Lättplacerad med traktor och lastargaffel. Kan lätt flyttas och användas tex när vi
ordnar UllerMuller eller marknadsdag då den inte skall gjutas fast i marken.

Ungdom.
• Ambitionen i föreningen att få igång en verksamhet för den yngre generationen.
Flera barnfamiljer har haft lite samråd om diverse aktiviteter. Styrelsen i Ullergården
har agerat lite som hejaklack och lovat ställa sig positiva att de får en budget att
disponera.
Övrigt.
• Bokat två teaterföreställningar med Region Örebro Län/Riksteatern. Kontrakt skrivna.
12 mars och 24 april.
• Vi deltager i Vinterspår. Ullergården är fullbokad med utställare.
• Vi bedriver målarcirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan15/2 till 5/4.
• Hitta finansiering för att lägga nytt tak på bygdegården. Ullergården har ansökt hos
XL-hjälpen men letar alternativ om den ansökan in beviljas.
• Valborgsfirande 30 april.
• Planerar 10-års jubileum som äger rum under 2022.

