MEDDELANDEN
FRÅN
UTTRANS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Meddelande 182

Uttran i juni 2017

Midsommarfirande
Midsommarfirandet genomför vi för hundrade året i rad. Festligheterna äger
rum på sommarängen i korsningen mellan Lavretsvägen och Vattravägen.

Hur programmet blir beror på er medlemmar!!!
Vi behöver 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.
Harald W Thorburn, tel: 08-530 390 73, e-post: harald.w.thorburn@telia.com
Cathrin Book, cbook@hotmail.se, 070-0587565
Det är alltid roligt att jobba ihop och man lär känna många uttranbor.

Om alla hjälps åt får vi en riktigt trevlig midsommarfest
Välkomna önskar styrelsen

Hålltider för midsommarfirande

Kvällen före

22 juni kl. 17.00

Träffas vi hos Kerstin Thorburn, Strandvägen12,
för att binda ringarna till midsommarstången.
Vi tar med oss vilda blommor, det behövs
massor. Vi behöver också björkris.
Vi bjuder på kaffe och fikabröd.

kl. 19.00

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

Midsommarafton

23 juni kl. 09.00

Träffas vi för att klä midsommarstången,
förbereda fiskdammen och lotteriet. Kaffelunden,
där man kan inmundiga matsäck, iordningställs
med bord, stolar, blomstersmyckning i bl.a. våra
partytält.

kl. 11.00

Reser vi midsommarstången.

kl. 13.00

Börjar festligheterna med en överraskning. Sedan
får barnen 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 26-27 augusti mellan 12.00 och 17.00.
För mer information se vår hemsida http://www.uttranskonstrunda.se

Uttranloppet 2017
Lördagen den 9 september är det åter dags för Uttranloppet! Uttranloppet
anordnades för första gången 2014 och blev en succé. Första året var det 57 som
sprang loppet, i fjor var det ca 130 som sprang och i år räknar vi med ännu fler
deltagare! 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 upp till
5 km. I år inför vi dessutom en ny klass, staveliten. Detta är en stavgångstävling
för något äldre deltagare.
Alla deltagare får medalj! Segrarna i klasserna, damsenior resp. herrsenior, får
också en inteckning i vandringspris som instiftades 2014!
Att delta i löpningen kostar inget om du är medlem i Uttrans
Fastighetsägareförening (dvs den fastighet du bor på är medlem i Uttrans
Fastighetsägareförening). Alla i hushållet på fastigheten kan delta i loppet utan
att betala något. Även barn och barnbarn är välkomna att delta utan kostnad. Om
du inte är medlem kan du ändå delta i loppet men då måste du betala startavgift
på 50:-.
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 mitten 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 9 september!

Som en del i UFF:s jubileumsårsfirande inbjuder UFF till

BILREBUSJAKT
Lördagen den 23 september 2017
En liten "rolig lek" för hela familjen, släkt och vänner, som går ut
på att lösa ett antal "klurigheter" (inte allt för svåra hoppas vi)
från tävlingsformuläret man får vid den gemensamma starten.
Löser man rebusarna rätt får man fram adresser, en plats, en väg eller
dyl. inom vårt (Uttrans) närområde Sedan tar man sig med sin bil till de
adresserna, för att kunna svara på frågorna som finns på papperen man
fått vid starten eller göra något vid de kontroller som är bemannade.
Varje bil bildar ett "lag". Start och mål vid Harbrostugan. Föranmälan.
Mer information kommer i nästa medlemsutskick..

Senaste nytt från Uttrans vattenvårdsgrupp.
Efter att vattengruppen lämnat in medborgarförslag om rening av dagvattnet som
släpps ut i Uttransjön, som beslutats av Botkyrka kommunfullmäktige, har
kommunen börjat titta på plats för byggandet av vattenreningsdammar.
Vattengruppen arbetar nu för att arrangera ett möte mellan Botkyrkas, Salems
och Södertäljes kommun för en samverkan för bättre vattenmiljö i och kring vår
sjö.
Men i väntan på att det mer långsiktiga miljöarbetet ska ge resultat, kan du vara
med och hjälpa till:

Helgen 19-20 augusti kl. 10-15 kommer vi att rensa skräp och
växter som hindrar bad, framkomlighet med båt och friskt
vattenflöde i Utterkalven. Alla goda krafter och båtar behövs!
Vi arbetar med handverktyg som var och en tar med.
Botkyrka kommun kommer att ta hand om rensat och upplagt
skräp och växter. UFF bjuder på grillad korv efteråt.
Kan du vara med? Har du båt? Föranmäl dig gärna till
evaberglind45@gmail.com fr.o.m. augusti, så kan vi göra en bra planering.
Hoppas vi ses! Hälsar vattengruppen / Eva Berglind.

Uppdatering av medlemsregistret
Vi får mycket sällan in uppgifter om ägarbyten på fastigheterna inom
fastighetsföreningens område. Detta gör att vi kan ha fel namn på
fastighetsägaren i vårt medlemsregister. I början av maj så delade vi ut
inbetalningskort för årets medlemsavgift. Var bussiga och kontrollera att namnet
på inbetalningskortet är rätt. Om det inte är rätt namn skicka ett mail till,
jarl@percico.com
eller ring eller SMS:a
070-755 32 55
med uppgift om det rätta namnet samt fastighetsadressen (obs viktigt för att hitta
rätt medlem).
Föreningen håller också på med att komplettera medlemsregistret med epostadresser 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 inbetalningskort för
medlemsavgiften via e-post för de medlemmar som har e-postadress.
Var bussig och skicka ett e-postmeddelande till,
jarl@percico.com
med uppgift om ditt namn, e-postadress samt fastighetsadress (obs viktigt för att
hitta rätt medlem).

Rabatter
Järn & Färghandel i Tumba AB
Kundnummer

530 32413 anges vid kassan

Färger, Tapeter med tillbehör
Städmaterial
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%

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

