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Information från årsmötet
Föreningens 100:e årsmöte genomfördes i Broängens kursgård Falkvägen 42
onsdagen den 22 mars.
Årets styrelse fick nedanstående sammansättning:
Styrelsen har följande sammansättning.
Namn
Funktion
Harald W Thorburn
Karl-Rudolf Pettersson
Jarl Johansson
Cathrin Book
Vakant
Kjell Ågren
Ulf Zethelius

Ordförande
Hedersordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Hamnkapten
Webbmaster
Vice ordförande

Suppleanter
Åke Larsson
Emilie Andersson
Revisorer
Göran Lyth
Vakant

Adress

Telefonnummer

Strandvägen 12
Vattravägen 21
Isbergs Backe 6
Uddvägen 8

530 390 73
530 339 82
530 362 18
070-0587565

Malmsjövägen 10

530 330 53

Norrbyvretsvägen 9

0705-08 84 46

Crusebjörns väg 3
Uddvägen 3

0762-23 35 59
0709-40 97 09

Isbergs Backe 4

070-652 01 92

Valberedning
Vakant
Valberedning suppleant
Vakant

Alla förslag från våra medlemmar hur vi skall fylla våra vakanta poster
mottas tacksamt.
Efter årsmötet bjöds på jubileumstårta och Karl-Rudolf Pettersson höll ett
mycket uppskattat tal om Uttrans uppkomst.
Årsavgifter 2017
Årsmötet beslutade om oförändrad utdebitering på 125 kronor för medlem utan
båtplats och 325 kronor inklusive båtplats.
Inbetalningen av avgiften skall ske under maj månad. I början av maj delar vi ut
inbetalningskort.

Valborg i Uttran
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Valborg firas även i år på samma plats som tidigare år i Sågviksparken som
ligger vid Utterkalvens strand i korsningen av Vattravägen och Strandvägen.
Även i år har vi redan tillräckliga mängder ris efter utmärkt slyröjning i parken.
Lördagen den 29:e april kl. 13.00 bygger vi upp brasan, kom gärna och hjälp till.
Brasans storlek kommer att vara begränsad till en diameter av 4-6 meter och till
en höjd av max 3 meter.
Avspärrningar kommer att sättas upp när brasan anses vara tillräckligt stor.
Respektera dessa avspärrningar.
Det är också tillåtet att elda på egen tomt på Valborgsmässoafton och under
veckorna 16 och 42.
Brasan kommer att släckas efter fyrverkerierna dock senast kl. 23.30.

Hålltider på Valborgsmässoafton söndagen den 30 april när vi
hälsar våren välkommen till Uttran se nedan:
Klockan

21.00

Scouterna från Peter Mommas scoutkår i Uttran
anländer i fackeltåg och tänder brasan.
Vårsång, se nedan.

21.30

Fyrverkeri vid UTTERKALVENs strand.

Valborgskör
Även i år skall vi ha en kör vid Valborgsbrasan.
Vi hoppas att många vill vara med så att det blir en stor, härlig kör!
Vi sjunger klassiska vårsånger i 4-stämmig sättning. Du som vill vara med bör
ha körvana och läsa lite noter då vi bara övar en gång. Körledare är Ylva
Bjernerup.
Vi övar lördagen den 29 april 14-16 hemma hos Ylva på Skolvägen 13.
Varmt välkommen!
Eftersom brasan är nära Strandvägen uppmanar vi alla vuxna/föräldrar att hålla
ett vakande öga över situationen så att olyckor på vägen undviks.
Stå inte på de upplagda båtarna.
På grönområdet intill får det inte tändas smällare eller öppen eld av något slag.

Var uppmärksam på trafiken så att bilar kan passera

Välkommen till en trevlig och trivsam afton
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Våren är här och vi ordnar

Städdag
lördagen
den

2017-04-29
mellan

kl. 10.00 – 12.00
Uttrans Fastighetsägare förening (UFF) ordnar städdag för att ta reda på
allt skräp som samlats utmed våra vägkanter och grönområden under vintern. Vi städar
först utmed våra egna vägar därefter hjälper vi andra på längre vägavsnitt.
Säckar att samla upp skräpet och övrig information kan hämtas hos städkoordinatorn.
Namn och adress till städkoordinatorn se nästa sida.
Efter städningen lämnas säckarna på de av koordinatorn uppgjorda platserna för
senare hämtning. Skräpet delas upp i brännbart för sig och metaller för sig. Ta gärna
också med en kaffekorg för en avkopplande gemenskap i glada grannars sällskap.
Tänk på:

”Det som gömts i snö kommer åter i tö”

Välkomna!
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Städkoordinatorer där säckar kan hämtas:
Karl-Rudolf Pettersson
Vattravägen 21
Tel. 530 339 82
Mobil 0707– 44 11 17

Harald W Thorburn
Strandvägen 12
Tel. 530 390 73

Ulf Zethelius
Norrbyvretsvägen 9
Mobil 0705-08 84 46

Väl mött på städdagen den lördagen 29 april för att snygga upp vårt
samhälle och Valborg söndagen den 30 april för att hurra och sjunga in
våren i Uttran.

’EN TREVLIG VÅR ÖNSKAR STYRELSEN GENOM
Harald W Thorburn
Ordförande
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Utställningen Uttran under 100 år, som vi valt att
kalla UTTRAN I VÅRA HJÄRTAN invigs den 6 maj kl 1200
av kommunalrådet Ebba Östlin i Tumba Konsthall.
Utställningen är öppen till och med 14 maj.

Senare på kvällen kl. 18.00 äger jubileumsmiddagen med
underhållning av Mats Blomberg och DOM ANDRA rum.
Vi kan ta emot fler anmälningar om de lämnas senast 25
april.
Man kan välja mellan två trerättersmenyer.




Sparris och skinka
Oxfilé med kantareller
Fruktsallad med mandeltoppar
eller





Toast Skagen
Halstrad röding
Kladdkaka

Kostnaden för middagen inklusive underhållning är 300: -.
Anmälan till middagen kan göras på vår e-postadress info@uttransff.nu eller på
blanketten sist i denna kallelse. Ange hur många ni är och ange också eventuella
allergier eller specialkost. Blanketten lämnas i brevlådan hos Jarl Johansson
Isbergs Backe 6.
För att anmälan till jubileumsmiddagen skall vara bindande skall betalning göras
till vårt plusgiro 166203-0 med uppgift om vem och för hur många betalningen
avser. Ange också ”Middag” .

Bussturen runt Uttransjön under ledning av folklivsforskaren
Bengt af Klintberg är redan fullbokad och ett antal medlemmar finns
på väntelista utifall någon plats blir ledig.
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Boule.
Årets boulesäsong startar söndagen den 23 april Kl. 9:00 på Rödstu Hages
bouleplan.
Alla Uttranbor såväl äldre som yngre är välkomna att under ett par timmar spela
boule och njuta av trevlig samvaro och förhoppningsvis mycket sol och frisk
luft.
Vi har några uppsättningar bouleklot att låna ut.
Tore Lindqvist
Dyk bara upp el. ring el. skriv gärna
tore.lindqvist@hotmail.com
Bouleansvarig.

tel. 08887868 el.

Komplettering av medlemsregistret med e-postadresser
Föreningen har påbörjat arbetet med att komplettera medlemsregistret med
e-postadresser för medlemmarna. Vi samlar in e-postadresserna för att underlätta
kommunikationen med föreningens medlemmar. Vår förhoppning är att vi i
framtiden ska kunna skicka ut t ex UFF-meddelande och inbetalningsavi för
medlemsavgift via e-post för de medlemmar som har e-postadress.
Var bussig och skicka ett e-postmeddelande till,
e-postadress: jarl@percico.com
med uppgift om ditt namn, e-postadress samt fastighetsadress (obs viktigt för att
hitta rätt medlem).
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Uttrans vattenvårdsgrupp är en arbetsgrupp i UFF som arbetar med
för en bättre vattenmiljö i och kring Uttransjön. Vi har funnits i två år. Under
den tiden har vi försökt ta reda på fakta om sjöns tillstånd genom att läsa
mätvärden av kemiska föroreningar, se på dagvattenplanering in Botkyrka och
Salems kommun m.m. Vi har varit remissinstans till Botkyrka kommuns
Vattenplan ”Blå värden”.
Vattengruppens arbete har mynnat ut i fyra olika Medborgarförslag till Botkyrka
kommun. Glädjande nog har nu kommunen beslutat åtgärda det orenade
dagvattenutsläppet vid Vattravägen, Strandvägen och Segersjövägen.
Helgen den 19 - 20 augusti kan du också vara med att bidra till en bättre
miljö i vår vackra sjö.
Då planerar vi att rensa skräp och vattenväxter i Utterkalven, Kanalen och runt
Sundet. Viss växtlighet hindrar bad, framkomlighet för båttrafiken och ett friskt
vattenflöde.
Alla goda krafter och båtar behövs!
I nästa nummer av Uffs medlemsblad, kommer mer info om hur man anmäler
sig att hjälpa med rensningen.
Hälsningar från Uttrans vattenvårdgrupp / Eva Berglind.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jag anmäler mig/oss till jubileumsmiddagen 2017-05-06 i Tumba Folkets Hus i Segersjö
Namn:
Antal personer:
Adress:
E-postadress:
Eventuella allergier eller specialkost:
Val av meny: Antal kött

Antal fisk

