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Information från årsmötet
Föreningens 101:e årsmöte genomfördes i Broängens kursgård Falkvägen 42
onsdagen den 28 mars.
Årets styrelse fick nedanstående sammansättning:
Styrelsen har följande sammansättning.
Namn
Funktion

Adress

Ulf Zethelius

Norrbyvretsvägen 9

0705-08 84 46

Vattravägen 21
Isbergs Backe 6
Uddvägen 8
Lavretsvägen 14

08-530 339 82
08-530 362 18
070-058 75 65

Malmsjövägen 10
Strandvägen 12

08-530 330 53
08-530 390 73

Uddvägen 3
Torpvägen 19
Övrasjövägen 2
Engvalls väg 18

070-940 97 09
076-101 44 33
070-728 30 90
08-530 340 21

Revisorer
Göran Lyth
Mohammed el Shobaki

Isbergs Backe 4
Torpvägen 28

070-652 01 92
070-717 35 85

Revisorssuppleant
Nermin Kasumovic

Mellanvägen 12

070-888 34 50

Valberedning
Berit Almér
Åke Larsson

Övrasjövägen 8
Crusebjörns väg 3

070-538 19 91
076-223 35 59

Ordförande
Webbmaster
Karl-Rudolf Pettersson Hedersordförande
Jarl Johansson
Kassör
Cathrin Book
Vice ordförande
Per Grundmark
Bryggansvarig
Kommunkontakt
Kjell Ågren
Hamnkapten
Harald W Thorburn
Sekreterare
Suppleanter
Emelie Andersson
Christian Hörnebrant
Andreas Nilsson
Michael Ånäs

Klubbmästare

Telefonnummer

Valberedning suppleant
Vakant

Efter årsmötet avtackades undertecknad med en utter (från förra årets
utställning) och blommor. Välkommen Ulf som ny ordförande.
Årsavgifter 2018
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.

2

Våren är här och vi ordnar

Städdag
lördagen
den

2018-04-28
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!
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
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Valborg i Uttran
Valborg firas även i år på samma plats som tidigare år i Sågviksparken som
ligger vid Utterkalvens strand i korsningen av Vattravägen och Strandvägen.
Lördagen den 28: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 måndagen 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 28 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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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

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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Rapport från Uttrans Vattenvårdsgrupps verksamhet.
Vi är 12 medlemmar i UVVG som träffas ungefär var sjätte vecka för att
diskutera hur vattenmiljön i kring Uttransjön ska bli bättre. Medlemmar från
Södertälje kommuner har tillkommit under året. Det ger oss ett bra helhetsperspektiv på Uttransjön och dess in- och utflöden, bl.a. från Dånviken och
Glasbergasjön.
I slutet av 2016 var UVVG en av remissinstanserna till Botkyrka kommuns
vattensvårdsplan ”Blå värden”. Gruppen hade också lämnat in ett
Medborgarförslag om dagvattenrening av utsläppen i Utterkalven. Det har
antagits av Botkyrka kommunfullmäktige, som den 11 april kommer att presentera
en åtgärdsplan för dagvattenreningen. Det har varit ett positivt samarbete för
att förbättra vattenmiljö.
Under året har UVVG även varit remissinstans för Salem och Södertälje
kommuners vattenplaner. Vattengruppen samarbetar också med Uttrans
fiskevårdsförening och har även kontakt med Rönninge fvf. och Botkyrka
Naturskyddsförening.
På initiativ av UVVG, har ett möte ägt rum i september mellan de tre
”sjökommunerna” för att öka samarbetet och samordningen av insatser för en
förbättrad vattenmiljö. Nästa möte äger rum 11 april.
Vattengruppen har lämnat synpunkter på byggandet av Tumba skogsområdet
avseende dagvattenfrågan i vattenskyddsområde. Gruppen har överklagat
byggplanerna i mars.
Vi genomförde en rensning av sjögräs gul näckros och skräp, i Utterkalven
kring Sundet, badet och Kanalen, en helg i augusti förra året. Det fyllde två
containrar som Botkyrka kommun ställde upp. Sammanlagt 18 personer deltog de
båda dagarna förra året.
I år kommer vi att fortsätta rensa i Utterkalven helgen 11 och 12 augusti.
Kom med och gör en insats för vår vackra sjö! Mer info kommer i nästa Gula
blad.

Ha det så trevligt kring Uttran och ta hand om vår fina sjö:
Gödsla inte gräsmattorna och använd inte bekämpningsmedel.
Bevara träd och växter kring sjön!
Kör sakta med motorbåtarna och tänk på häckande fåglar.
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UFF inbjuder till

BILREBUSJAKT
Lördagen den 5 maj 2018
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, platser, väg eller dyl. i (Uttrans) närområde. Sedan tar man
sig till de platserna för att kunna svara på frågorna på formuläret
eller göra något vid de kontroller som är bemannade.
Varje bil bildar ett "lag". Det kan löna sig att vara många i bilen - det
betyder ju bl.a. mer kunnande men alla hjälpmedel är tillåtna.
Samling sker vid Lavretsvägens gamla lekplats (mitt emot nr 22) kl. 12.30 för
upprop och genomgång före start som är kl.13.00. Målet är vid Harbrostugan,
Skyttbrinksvägen 2 senast kl 16.00.
Under tiden som tävlingsbidragen rättas finns det fika att tillgå. Sen blir det prisutdelning.
Föranmälan behövs. Senast tisdagen den 1/5 vill vi ha anmälan antingen via epost till info@uttransff.nu eller via talongen nedan.
Startavg: 50 kr/bil betalas kontant vid start. 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.
Förra årets bilrebusjakt blev tyvärr inställd. Vi gör ett nytt försök och hoppas på
stort deltagande. Alternativt kan cykel användas, men en kontroll är inte
cykelanpassad.
UFF hoppas på en trevlig eftermiddag. VÄLKOMNA!
------------------------------------------------------------------------------------------Jag anmäler mig till BILREBUSJAKTEN den 5 maj 2018.
Namn:………………………………………………….
Adress:………………………………………… Tel ………..............................
Klipp loss den här talongen och lägg den i brevlådan hos Harald W Thorburn
Strandvägen 12 eller hos Ingemar Lindström, Skolvägen 15.
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Uttrans konstrunda
Välkomna 25 – 26 augusti 2018 mellan
12.00 – 17.00
För elfte året arrangeras Uttrans Konstrunda av lokala entusiastiska konstnärer.
De är stolta och glada över att kunna erbjuda ett brett konstnärskap på en
sådan liten geografisk yta.
Olje-, akryl-, tempera- och akvarellmålning, teckning, grafik, foto,
keramik, formgivning, smycken, återvinning, porslin,
glas, collage och nätkonst.

Missa inte chansen
att spendera sista helgen i augusti tillsammans
med familj och vänner i natursköna Uttran.
Välkomna!

Väl mött på städdagen lördagen den 28 april och Valborg måndagen den 30
april för att snygga upp vårt Uttran och för att hurra och sjunga in våren i
Uttran vi Valborgs brasan.

EN TREVLIG VÅR ÖNSKAR STYRELSEN GENOM
Harald W Thorburn
Sekreterare
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