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Vår Julgran
Till första advent var vår julgran på plats. Vi har köpt granen från scouterna. Många tycker att
julgranen på midsommarängen är en riktig ”färgklick” för samhället. Den utgör på ett sätt en
markering av Uttrans samhälle.

Julgransplundring i Folkets Hus
2016 kommer vi att genomföra julgransplundringen i Tumba Folkets Hus (Schelevägen 41 –
43 ) lördagen den 16 januari mellan kl. 14.00 – 16.30
Som tidigare år svarar Anna-Lena Hyllengren för sång, musik och dansen kring granen.
I pausen kommer barnen att få saft och bullar och efter saftkalaset blir det
kortfilmsunderhållning. Under kortfilmsvisningen får de vuxna möjlighet att dricka kaffe i
lugn och ro. När dansen är avslutad kommer tomtemor med godispåse till alla barnen.
Alla barn under femton år (som dansat runt granen) får en godispåse av tomtemor.
Priset är 30 kr. per person och i priset ingår även saft, kakor, kortfilm och godispåse till
barnen samt kaffe med dopp till vuxna.
Anmälan görs med e-post till info@uttransff.nu eller på vår webbplats www.uttransff.nu
senast tisdagen 12 januari med angivande av:
 Hur många barn kommer
 Hur många vuxna kommer
 Telefonnummer
 Om jag också kan hjälpa till som frivillig
Det går också att anmäla sig på anmälningsblanketten (bil 1) och lägga den i brevlådan på
Malmsjövägen 1 (Marita Strand) eller på Strandvägen 12 (Harald W Thorburn) senast
tisdagen den 12 januari.

Förberedelserna
Till förberedelserna behöver vi ett antal frivilliga:


kl.10.00 börjar förberedelserna där lokalen skall ställas i ordning med bl.a. utsättning
av bord. Kaffe skall kokas, saft, bröd och påsar för barnen skall också göras inordning.
Tidsåtgången för detta är cirka 1.5 – 2.0 timmar



kl. 14.00 när vi börjar skall det säljas biljetter, vid serveringen av saft, kaffe och
lottförsäljningen i pausen behövs det många hjälpande händer.



Kl. 16.30 behövs det hjälp med städningen.

OBS! Sista anmälningsdag är tisdagen den 12 januari OBS!

VÄLKOMNA LÖRDAGEN DEN 16 januari kl. 14.00

Pulkatävling
Nästa år har vi planerat att genomföra pulkatävling i Uttrans Alpina centrum (Lavretsbacken)
lördagen den 30 januari kl. 10.30. I skrivande stund har vi brist på snö och det är alldeles för
varmt. Vi håller tummarna på att vintern kommer i tid. Vid dålig tillgång på snö är
reservdagen 6 februari.
Nu undrar vi i styrelsen om det är några föräldrar som är villiga att vara med och planera samt
hjälpa till vid förberedelser och genomförandet.
Om så är fallet hör då av er till: Cathrine Book, booktoka@hotmail.com, 08 - 530 379 21

OBS! Notera dagarna, vi skickar inte ut något nytt meddelande före tävlingen.

Årsmöte
Årsmötet 2016 är planerat till onsdag 16 mars i Broängsgården Falkvägen 42 kl. 19.00
Vi ber de medlemmar som är villiga att vara med i vår styrelse eller hjälpa till på annat
sätt i föreningen kontakta undertecknad eller någon annan i styrelsen.

Boule
Tore Lindqvist har hållit i administrationen. Under denna vintersäsong spelar man på banor i
Flemingsberg. Nya och gamla spelare välkomnas.

Svag Is
I detta meddelande som går ut till jul brukar vi informera nya och gamla medlemmar var –
SVAG IS – uppstår.
I sundet mellan Utterkalven och Uttransjön är det långa tider på vinterhalvåret öppet och
strömt vatten så var försiktig i dessa omgivningar
Ett annat område är vid Sågviksparken (hörnet Strandvägen – Vattravägen) där ett kraftigt
kommunalt dagvattenutsläpp sker i UTTERKALVEN (markerat med röd boj) samt också på
andra sidan sjön rakt västerut från Sågviksparken. På dessa platser uppstår mycket lätt –
SVAG IS.
Vi ber därför alla föräldrar att informera era barn om detta. Tänk på detta också vid
skridskoåkning

Båtbryggor
Söndagen den 8 november hade vi i styrelsen en ”bryggröjardag” och då röjdes sly mm. utmed
bryggan. Vi tog också upp kvarvarande båtar och bojar

Den dispositionsrätt som markägaren ger oss för bryggan innebär också ett antal skyldigheter
vilket vi delgivit båtplatsabonnenten i båtkontraktet. Här påminner vi om några ordningsregler
för båtplatsabonnenten som kan vara tänkvärda:


Inga båtar får ligga kvar vid bryggan under vintern beroende på miljö-, olycks- och
skaderisk. Båt skall vara uppdragen före den 1 november.



Inga bojar får finnas kvar under vintern beroende på den uppenbara skaderisk detta kan
medföra vid aktiviteter på sjön. Boj skall också vara upptagen före 1 november.
Kvarglömda bojar har plockats bort av hamnkaptenen



Inga bojkedjor får fästas i bryggan. De kan förorsaka att bryggan dras ned av isen.
Båtplatsägaren blir ersättningsskyldig och kedjan kommer att kapas.

En del fastigheter byter ägare under året. När försäljningen sker vore vi mycket tacksamma
om vi fick meddelande om detta. Detta kan ske med e-post, telefon eller skriftligt till:
– kassör Jarl Johansson, jarl@percico.com, 08-530 362 18, Isbergs backe 6
– hamnkapten Kjell Ågren, agren.uttran@bredband.net, 08 – 530 33053, Malmsjövägen 10

Uttrans Fastighetsägareförenings styrelse tackar för 2015 och önskar alla
medlemmar
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Bil. 1

ANMÄLAN TILL JULGRANSPLUNDRING 2016-01-16

1.
Till julgransplundringen i Tumba Folkets Hus (Schelevägen 41 – 43 ) lördagen den 16
januari kl.14.00 anmäls
----------- st. vuxna,kaffe och bröd

--------------- st. barn, saft, bröd och påse

2.
Vid förberedelserna kl.10.00 kan följande vuxna hjälpa till -------------- st.

3.
Under festen kan följande antal vuxna hjälpa till --------------- st.
Uttran den ……………………………………………..
Namn……………………………………………………
Adress ………………………………………………….
Telefonnummer………………………………………..
E-post…………………………………………………..

Anmälningsblanketten lämnas i brevlådan på någon av
nedanstående adresser
Malmsjövägen 1

Strandvägen 12

Marita Strand

Harald W Thorburn

Anmälan kan också skickas på e-post till info@uttransff.nu med angivande av namn,
antal barn och antal vuxna eller på vår webbplats www.uttransff.nu.

Anmälan skall vara oss tillhanda senast tisdagen den 12 januari

