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FRÅN
UTTRANS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Meddelande 190

Uttran i juni 2019

Midsommarfirande
Midsommarfirandet genomför vi för 102:a året i rad och festligheterna äger rum
på sommarängen i korsningen vid Lavretsvägen och Vattravägen mellan klockan
13.00–16.00.
Det blir dragspelsmusik med dans kring midsommarstången och för barnen blir
det även traditionsenligt möjlighet att åka lövat flak runt Uttran. Eventuellt blir
det fiskdamm och/eller lotteri men det är beroende av hur många som har
möjlighet att vara med och organisera.
Vi söker med ljus och lykta någon som för några timmar mellan klockan 13-16
kan vara en fast hand med god överblick. Någon eller några som t.ex. hjälper till
1 timme vid fiskdammen eller 1 timme vid traktorflaket. Förberedelserna har vi
lagt på torsdag kväll för att underlätta.
Meddela oss gärna att ni kan vara med och hjälpa till, det underlättar
planeringen. Ring Per Grundmark 070 247 02 08 / per.grundmark@gmail.com
eller någon annan i styrelsen. Ni hittar oss på vår webbplats www.uttransff.nu.

Förberedelser:
I år har vi beslutat att förbereda midsommarstång och tält redan på torsdag
kväll för att minska arbetsbördan på midsommarafton.
Vi träffas klockan 18.00 torsdagen den 20 juni vid Lavretsbacken –
Vattravägen och medans en grupp sätter upp tälten så ser den andra gruppen till
att få fram tillräckligt med björkris och klär midsommarstången. Till
midsommarstångens karnasar behövs totalt MINST 4 hinkar fulla med
vildblommor. Utöver blomsterkransarna, brukar vi fylla glasvaserna på borden
med de vilda blommor som inte används till midsommarstången.
Midsommarkransarna kan med fördel göras denna kväll.
Vi hoppas kunna genomföra liknande program under midsommarafton som
tidigare år men det beror alltid på uppslutningen. Därför behövs många händer
som hjälper till. Ju fler som hjälper till, ju mindre arbete per person.
Exempel på förberedelser som delvis kommer att utföras på torsdag kväll:
* Ta fram och ställa i ordning bord och stolar
* Montera fiskdamm
* Klä midsommarstång
* (Ställa i ordning bord för lotteri. Om vi hittar någon som vill ansvara för det)
* Löva och förbereda lastbilsflaket.
På midsommarafton, fredagen den 21 juni, träffas vi vid klockan 10.00 för
att eventuellt göra färdigt kransar och klockan 11.00 reser vi tillsammans
midsommarstången.
Klockan 13.00–16.00
* Hjälpa till i fiskdammen (de tre timmarna kan delas på 2-3 personer)
* (Sälja lotter. Om någon tar sig an detta)
* Assistera vid traktorsflakets turer.
* Köra traktorn
Efterarbete vid cirka klockan 15.50
* Uppröjning efter festligheterna av bord, tält och stolar.
* Städa ur traktorflaket och köra tillbaka till personen
som lånade ut den.
* Se till att allt skräp kommer till SRV.
Är vi många går det fort.
Meddela oss gärna att ni kan vara med och hjälpa till, det underlättar
planeringen. Ring Per Grundmark 070 247 02 08 / per.grundmark@gmail.com
eller någon annan i styrelsen. Ni hittar oss på vår webbplats www.uttransff.nu.

Välkomna önskar styrelsen.
Hålltider för midsommarfirande

Kvällen före
midsommarafton

Torsdagen den 20 juni kl.
18.00

Förberedelser av midsommarstång, tält och
eventuellt kransar.

Midsommarafton

21 juni kl. 10.00
kl. 11.00

Träffas vi för att göra göra färdigt det som inte
hanns med kvällen innan
Reser vi midsommarstången.

kl. 13.00

Börjar festligheterna med att barnen får åka i
lövad lastbil runt Uttran. Eventuell fiskdamm och
lotteriförsäljning startar. När barnen är tillbaka
från sin rundtur med lastbilen delas festis ut.

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.
Återställa festplatsen; ta ner tält, fälla ihop och
ställa in eventuella bord och stolar i kontainern,
avlöva och städa ur traktorflaket, plocka upp
eventuellt skräp, m.m.

Cirka kl.15.50-16.00

Sjörensning söndagen den 18 augusti 2019.
Vill du vara med och göra en insats för vår vackra Uttransjö, så finns det ett
jättebra tillfälle söndagen den 18 augusti klockan 11-15.
Vi kommer framför allt att upprepa rensningen av gul näckros, hornsärv och
skräp i och kring sundet.
Vi samlas på söndagen klockan 11.00 vid bryggorna på Uddvägen med båtar för
de som har och med räfsor. Vi drar oss sedan mot kanalen och lilla badet på
Strandvägen. Containrar finns uppställda på samma platser som förra året. Om
vädret tillåter avslutas sjörensnigen med korvgrillning.
Hjärtligt välkomna önskar Uttrans Vattenvårdsgrupp/ Eva Berglind.

Uttranloppet 2019
Lördagen den 7 september är det åter dags för Uttranloppet! Uttranloppet
anordnades för första gången 2014 och blev en succé.
Vad är Uttranloppet?
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 knattar som
seniorer, med banlängder från 200 meter och upp till 5 km. Alla deltagare får
medalj! Segrarna i klasserna; damsenior respektive herrsenior, får också en
inteckning i ett vandringspris som instiftades 2014!
Vad kostar det? Vem kan delta?
Att delta i löpningen kostar ingenting om du är medlem i Uttrans
Fastighetsägareförening (d.v.s 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 betalar du en
startavgift på 50 kronor.
Var hittar jag mer information? informationMer detaljer om Uttranloppet
med bl.a.beskrivning av banorna, de olika klasserna, anmälningsförfarandet
m.m. kommer så småningom på Fastighetsägareföreningens webbsida,
www.uttransff.nu. Motsvarande information kommer också att delas ut i mitten
av augusti månad i form av ett UFF-meddelande, Gula bladet. Ett gott tips är
dock att redan nu reservera tid i din kalender för Uttranloppet.
När går första start? Första start är klockan 10.00 den 7 september!
Mvh Kjell Ågren, tävlingsledare

Brygginfo
Det har pågått en del aktiviteter vid bryggan längs med Strandvägen i Uttran
som ni kanske sett. Vi håller fortlöpande kontakt med Botkyrka kommun/Peab
och vet i dagsläget följande:
Bygget av bryggan börjar i september. Eventuellt görs vissa markarbeten
tidigare i sommar, men vattenverksamheten som t.ex. pålning görs ej på
sommaren. Kommunen har nu bestämt att de kommer att administrera bryggan i
framtiden. Vi kommer att överlämna en lista på båtplatsägare till kommunen.
Föreningens styrelse har ställt frågan om det är möjligt att få till en flytande
badbrygga i sommar och vi väntar på svar. Vi vet att flera av våra medlemmar
har mejlat in till Botkyrka kommun för att informera sig angående lilla badviken
och den lilla sandlådan samt har flera hört av sig angående framtida trottoar
längs med Strandvägen.
Vad som händer med dungen i Sågviksparken vid Vattravägen är oklart i
dagsläget. Det ända vi informerats om är att den nya bryggan och
iläggningsplats för båtar kommer att bindas samman med en gångväg till
busshållplatsen.
För vidare information från Uttransfastighetsägareförening:
https://www.facebook.com/Uttransff/ och http://uttransff.nu/
Har du frågor till UttransFF styrelse mejla till: info@uttransff.nu
Har du frågor till Botkyrka kommun angående bryggan längst med Strandvägen
och projektet runt den, mejla Rolf Söder: rolf.soder@botkyrka.se

Damminfo
Delar av styrelsen ur UFF träffade på fredagen den 19 oktober 2018 2 personer
från Botkyrka kommun som är ansvariga för det eventuella projektet med
saneringsdammar för dagvatten. De visade kartor och undersökning av olika
förslag på platser där dammarna eventuellt skulle kunna byggas.
Vi träffades i Lavretsbacken eftersom det är en av de föreslagna platserna för
denna typ av projekt. Vi har förklarat att Lavretsbacken är en av de sista gröna
rekreationsområdena där Uttrans boende kan träffas i olika evenemang.
Projektledare Anette Rosdahl på VA Botkyrka kommun meddelar nu att inga
arbeten är ännu inplanerade för 2019.
För att få svar på dina frågor angående dammbygget vid Lavretsbacken kontakta
Anette Rosdahl, VA Botkyrka kommun. Hon tar gärna emot frågor.
Mobil arb.: 072-2021310
Emailadress: anette.rosdahl@botkyrka.se

Uttrans konstrunda
För tolfte året i rad blir det konstrunda i Uttran.
Den genomförs helgen den 24 – 25 augusti mellan klockan 12.00 och 17.00.
För mer information se föreningen Uttrans konstrundas webbsida:
http://www.uttranskonstrunda.se

Trevlig sommar
Trevlig sommar önskas alla Uttranbor. Väl mött på vårat årliga
Midsommarfirande och glöm inte att slipa på formen inför Uttranloppet.
Önskar styrelsen

Rabatter
Järn & Färghandel i Tumba AB
Kundnummer

530 32413 anges vid kassan

Färger, Tapeter med tillbehör
Städmatrial
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%

