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Meddelande 174

Uttran i juni 2015

Midsommarfirande
Midsommarfirandet genomför vi för 98:e året i rad. Festligheterna äger rum på
sommarängen i korsningen mellan Lavretsvägen och Vattravägen.
Vi hoppas kunna genomföra samma program som förra året. Därför vill vi ha
många frivilliga, som hjälper till. Om många ställer upp blir det inte mycket
arbete per person. Exempel på arbeten: Sälj lotter en halvtimme eller hjälp till i
fiskdammen. Vi behöver också hjälp med förberedelser och uppröjning.
Meddela gärna oss att ni kan ställa upp, detta för vår planering. Ni hittar
styrelsen på vår webbplats www.uttransff.nu. Det är alltid roligt att jobba ihop
och man lär känna många uttranbor.
Till midsommarfesten behövs mycket björkris. Har du tillgång till björkris
anmäl det till oss.
På morgonen behövs det plockas mycket vilda blommor (endast vilda
blommor) av barn och föräldrar och dessa blommor skall användas för att klä
ringarna i midsommarstången.
Om alla hjälps åt får vi en riktigt trevlig midsommarfest
Välkomna önskar styrelsen

Hålltider för midsommarfirande

Kvällen före

18 juni kl.19.00

Träffas vi på festplatsen för att iordningställa och
förbereda för morgondagen. Kom så många som
möjligt

Midsommarafton

19 juni kl. 09.00

Träffas vi för att klä midsommarstången,
förbereda fiskdammen och lotteriet. Till
midsommarstångens ringar behövs stora mängder
vilda blommor som plockas av barn och föräldrar
tidigare på morgonen. Kaffelunden, där man kan
inmyndiga medhavd matsäck, iordningställs med
bord, stolar, blomstersmyckning i bl.a. vårt
partytält.

kl. 11.00

Reser vi midsommarstången

kl. 13.00

Börjar festligheterna med att barnen får åka i
lövad lastbil runt Uttran. Fiskdamm och
lotteriförsäljning startar. När barnen är tillbaka
från sin rundtur med lastbilen utdelas gratis
fruktdryck.

kl. 13.30

Dansen runt midsommarstången börjar. Musik
och lekledning kommer Anna-Lena Hyllengren
att hålla i.

kl. 15.00

Del II av dansen runt midsommarstången
fortsätter.

När festen är slut hjälps vi alla åt att återställa festplatsen

Uttrans konstrunda
Även i år blir det konstrunda i Uttran.
Den genomförs lördag-söndag 29-30 augusti mellan 12.00 och 17.00.

Året upplaga av Uttranloppet
Lördagen den 12 september är det åter dags för Uttranloppet! Uttranloppet
anordnades för första gången förra året och blev en succé och räknar med ännu
fler deltagare detta år. För de som inte hört talas om Uttranloppet så är det en
löptävling på Uttrans vägar och omgivningar för alla åldrar. Det finns klasser för
såväl knattingar som seniorer, med banlängder från 200 meter och uppåt. Alla
deltagare kommer att få medalj! Segrarna i klasserna, damsenior resp.
herrsenior, får en inteckning i vandringspris som instiftades förra året!
Mer detaljer om Uttranloppet med bl a beskrivning av banorna, de olika
klasserna, anmälningsförfarandet kommer så småningom på
Fastighetsägareföreningens hemsida, www.uttransff.nu. Motsvarande
information kommer också att delas ut i slutet av augusti månad i form av ett
UFF-meddelande. Ett gott tips är dock att redan nu reservera tid i din kalender
för Uttranloppet. Första start är kl 10.00 den 12 september!

100-årsjubileum
År 2017 fyller vår förening 100 år. Detta vill vi fira ordentligt. Då behöver vi
bilda en grupp som planerar firandet. Du som har idéer vad vi skall göra eller
kunskap om gamla Uttran kan vara med.
Hör av er till Cathrin Book, tfn 070 -0587565 eller någon annan i styrelsen.

Trevlig sommar
Trevlig sommar önskas alla uttranbor
av styrelsen
genom
Harald W Thorburn, 08 – 530 390 73
Ordförande

Rabatter
Järn & Färghandel i Tumba AB
Kundnummer

530 32413 anges vid kassan

Färger, Tapeter med tillbehör
Städmatrial
Maskiner och verktyg
VVS avd.
Beslag avd.
Spik, Skruv
Installations El

10%
10%
7%
10%
10%
10%
10%

Flügger i Solbo (Gäller alla Flüggerbutiker)
Kundnummer

68555 anges vid kassan

Måleriprodukter
Tapeter från Fiona
Verktyg och beställningstapeter

20%
20%
10%

Medicinsk Massageterapi i Stockholm
Pensionärer och studenter, som är medlemmar i UFF, 20 % rabatt.
Övriga medlemmar 10 % rabatt.
Vi finns i Tumba och Stockholms city
Mer info. se www.medicinsk-massageterapi.se

