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Meddelande 183 Uttran i augusti 2017 

 

 

Påminnelse om rensning av Utterkalven. 
 

Efter att Uttrans vattengrupp 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. 
 

Mer information läggs ut på vår webbplats www.uttransff.nu  innan 

helgen. 

 

 

Uttrans konstrunda 
 

10 årsjubileum 
 

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 konstrundans webbplats www.uttranskonstrunda.se 

mailto:evaberglind45@gmail.com
http://www.uttransff.nu/
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Uttranloppet 2017 
 

Uttranloppet 2017 

 
Lördagen den 9 september i år anordnar vi årets upplaga av Uttranlopppet. Uttranloppet är 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.  

 

Nytt för i år är att vi infört en ny klass, Staveliten, en stavgångstävling för den något äldre 

deltagaren. 

   

Alla deltagare kommer att få medalj! Uttranloppet anordnades för första gången 2014. 57 st 

deltog då totalt i de olika klasserna. 2015 var det 109 deltagare, 2016 var det 127 deltagare. I 

år hoppas vi på ännu fler! Arrangör är Uttrans Fastighetsägareförening. 

 

Information om Uttranloppet ges också på föreningens hemsida, www.uttransff.nu. Läs gärna 

här om ev. tillägg eller förändringar som tillkommer om loppet efter det att detta meddelande 

har tryckts.   

 

Bansträckningar och startplats/målgång 

 

Bansträckningar för resp. klass finns på föreningens hemsida, www.uttransff.nu. Samtliga 

klasser har startplats respektive målgång i ’blindtarmen’ som går parallellt med Lavretsvägen 

och som mynnar ut vid Malmsjövägen. Observera att detta är nytt för i år att startplats och 

mål sammanfaller.  

 

Efter målgång får alla löpare dryck och kexchoklad tillsammans med en medalj utom för 

deltagarna i Staveliten som istället för dryck och kexchoklad får en fika hos scouterna! 

Eftersom vi i år firar UFFs 100-års jubileum kommer det att vara en särskild jubileumsmedalj 

som deltagarna får. Vi kommer också att dela ut särskilda priser till de tre första placeringarna 

i varje klass.   

 

Samlingsplats 

 

Samlingsplats för alla klasser är i vid korsningen Lavretsvägen – Malmsjövägen. 

Startplats/målgång ligger sedan i närheten. Observera att det inte går att parkera bilar i 

anslutning till samlingsplatsen! Ta er till samlingsplatsen i stället på annat sätt! Observera 

också att vägarna som vi springer på är inte avstängda för biltrafik så var uppmärksam på 

trafiken.  

 

Ombytesplats eller dusch finns inte heller vid samlingsplatsen så kom hit ombytta.  

 

Det finns inte heller någon toalett vid samlingsplatsen 
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Klasser 

 

FörEliten:   

Flickor/pojkar, 3 år eller yngre 

Banlängd, 200 m 

Startplats, målgångsplatsen 

Starttid, 10.00 

 

Här är klassen för de allra minsta – och deras anhöriga! Här hjälps alla åt att skapa en vänlig 

stämning och undvika knuffande. 

TumEliten:   

Flickor/pojkar, 4 - 5 år 

Banlängd, 300 m 

Startplats, målgångsplatsen 

Starttid, 10.15 

 

Även här kan anhöriga delta för att skapa en vänlig stämning och undvika knuffande.  

 

PyttEliten:   

Flickor/pojkar, 6 - 8 år 

Banlängd, 650 m 

Startplats, målgångsplatsen 

Starttid, 10.30 

 

JättEliten:   

Flickor/pojkar, 9 – 12 år 

Banlängd, 950 m 

Startplats, målgångsplatsen 

Starttid, 10.45 

 

StavEliten:   

Här är alla åldrar välkomna. Deltagarna ska använda stavar under hela loppet.  

Banlängd, 1,8 km 

Startplats, målgångsplatsen 

Starttid, 11.00 

 

JuniorEliten:   

Flickor/pojkar, 13 – 19 år 

Banlängd, 5,2 km 

Startplats, målgångsplatsen 

Starttid, 11.00 

 

SeniorEliten: 

Kvinnor/män, 20 år och äldre 

Banlängd, 5,2 km 

Startplats, målgångsplatsen 

Starttid, 11.00 

 

Junioreliten och senioreliten startar samtidigt och springer samma bana. Denna bana går 

delvis i terräng så använd stabila skor! 

 

  



Tidtagning 
 

Tidtagning görs i varje lopp.  

 

Vandringspris 
 

Den bästa kvinnliga resp. den bästa manliga löpare i det gemensamma loppet för JuniorEliten 

och SeniorEliten får en inteckning i två vandringspris kallade DamUttern resp. HerrUttern.     

  

Deltagar- resp. resultatlistor 

 

Deltagarlistor och resultatlistor för alla klasser kommer i efterhand att publiceras på 

föreningens hemsida, www.uttransff.nu.  

 

Anmälan 
 

Anmälan till loppet gör du antingen via föreningens hemsida, www.uttransff.nu eller på 

nedanstående anmälningsblankett.  

 

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:-. 

Om du i stället anmäler dig som medlem i föreningen kan du delta i loppet utan kostnad. 

Medlemsavgiften är 125:- per år. Anmälan om medlemskap gör du på mailadressen, 

info@uttransff.nu. I början av oktober kommer du i så fall att få ett inbetalningskort för 

medlemsavgiften. 

 

Anmälan ska du lämna senast torsdagen den 7:e september, dock gärna så snart som 

möjligt. Du kan dock efteranmäla dig på tävlingsplatsen fram till kl 09.00 på tävlingsdagen 

men då utgår en anmälningsavgift på 50:-. Risk finns också att du inte får någon medalj i 

samband med målgång! 

 

Om du ska betala startavgift på 50:- gör du det till föreningens postgirokonto: 16 62 03-0. 

Något särskilt inbetalningskort kommer du inte att få. 

 

Om du anmäler dig via nedanstående anmälningsblankett ska den lämnas i brevlådan hos,  

 

Jarl Johansson 

Isbergs Backe 6 

 

senast torsdag den 7:e september.   

 

Utdelning av nummerlappar 
 

Alla löpare kommer att tilldelas en nummerlapp som ska fästas på den tävlande. Nummerlapp 

kan du hämta vid samlingsplatsen (korsningen Lavretsvägen – Malmsjövägen) dagen innan 

(fredag 8 september) mellan 18.00 – 19.00 eller på tävlingsdagen mellan kl 09.00 – 09.45.  
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Funktionärer 
 

Vi behöver funktionärer som kan hjälpa till under tävlingsdagen, bl a som vägvakter. Anmäl 

din medverkan på föreningens hemsida, www.uttransff.nu, till Jarl Johansson på mail, 

jarl@percico.com eller telefon 070-7553255 eller på nedanstående anmälningsblankett. Alla 

funktionärer bjuds på fika hos scouterna som tack för hjälpen!  
 

Kaffeservering  

I anslutning till startområdet kommer scoutkåren Peter Momma servera saft, kaffe och annat 

tilltugg för en billig peng. Alla åskådare och deltagare är välkomna dit för en stärkande tår. 

  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Anmälanblankett 

Förnamn  : 

Efternamn  : 

Fastighetsadress : 

Klass  : 

 
Förnamn  : 

Efternamn  : 

Fastighetsadress : 

Klass  : 

 
Förnamn  : 

Efternamn  : 

Fastighetsadress : 

Klass  : 

 

Namn på person som ställer upp som funktionär:    Tel: 

  
 

 

Klipp loss den här talongen och lägg den i brevlådan hos Jarl Johansson 

Isbergs Backe 6 senast torsdag den 7:e september.   
 

http://www.uttransff.nu/
mailto:jarl@percico.com


 

 

 

  



 

                                                         

 

 
UFF inbjuder 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 till de 

adresserna, för att kunna svara på frågorna på formuläret eller 

göra något vid de kon-troller som är bemannade. 

Varje bil bildar ett "lag". Det kan löna sig att vara många i bilen 

- det betyder ju bl a mer kunnande. Hjälpmedel är tillåtna. 

Samling sker vid Harbrostugans parkering kl. 12.30 för upprop och genomgång 

före start som är kl.13.00. Mål på samma ställe senast kl 16.00. 

Under det tävlingsbidragen rättas finns det fika att tillgå. Sen blir det 

prisutdelning. 
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Föranmälan behövs. Senast måndagen den 18/9 vill föreningen ha anmälan 

antingen via e-post till info@uttransff.nu (namn och adress) eller via talongen 

nedan. 

 

Startavg. 50 kr/bil insättes på föreningens konto 166203-0 så att den finns på 

kontot senast 18/9. Ange BILREBUS samt namn och gatuadress. I avgiften 

ingår en kaffebiljett. 

Efteranmälan tävlingsdagen kan ske på plats senast kl 12.30. Startavgift 100 kr. 

OBS! Tävlingsformulären i reserv kan ta slut vid många efteranmälningar. 

 

UFF hoppas på en trevlig eftermiddag. VÄLKOMNA! 

Jag anmäler mig till BILREBUSJAKTEN den 23 september 2017. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Namn:…………………………………………………. 

 

Adress:………………………………………………… 

 

Klipp loss den här talongen och lägg den i brevlådan hos Harald W Thorburn 

Strandvägen 12 eller hos Ingemar Lindström, Skolvägen 15. 

  



 

 

 

 

 

Uppmaning! 
 

 

Ni som inte sett vår utställning UTTRAN I VÅRA 

HJÄRTAN i Tumba Konsthall har fortfarande chansen.   

 

Se den!!! 

 

Utställningen är öppen till 27 augusti. 

  
  

Till salu 

Skriften En idyll i Stor-Stockholms skugga 

Uttrans villasamhälle 1908-1969 av Per Hilding 

Nytryck av Karta öfver UTTRANS VILLASTAD 1911 

sammanställd av Jonas Hilding 

Nytryck av Översiktskarta över UTTRAN och NORRBYVRET 

1930 sammanställd av Jonas Hilding, kompletterad 1944 

Boken Möten med UTTRAN av Britt Andersson 1991 

Enhetspris 200 kr. 

Kontakta Karl-Rudolf  Pettersson, Vattravägen 21 

Tel. 08 - 530 339 82 Mobil 0707-44 11 17 

 

 



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 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 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).    
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