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Julhälsning
Snart lägger vi 2019 bakom oss och kan summera året som gått. Föreningen har verkat för
trivsel i Uttran sedan 1917 och lägger nu vårt 102:a år bakom oss. Imponerande historia.
Vad har hänt då? Vi inledde året med vår traditionella julgransplundring i Folkets hus i
Segersjö med dans, lotterier och julfika. Sedan kom en av årets höjdpunkter, Pulkatävlingen.
Vem är snabbast på snö i Uttran? En rolig och rafflande tävling på en härlig vinterdag i
Lavretsbacken. I slutet av mars höll vi vårt årsmöte. Kom ihåg att alla medlemmar är
välkomna att påverka och utveckla vår verksamhet, så håll utkik efter nästa inbjudan i gula
bladet.
Våren inleddes med traditionellt Valborgsfirande vid Sågviksparken. Med vacker körsång,
fackeltåg som tände brasan och fyrverkerier hälsade vi våren välkommen. I Juni träffades vi
igen på midsommarfirandet i Lavretsbacken till en fin och välbesökt sommarfest med dans

kring midsommarstången, traktoråkning och fiskdamm. Till hösten genomförde vi
Uttranloppet för 6:e året i rad. Vår egen löpartävling har blivit mycket uppskattad och lockar
deltagare i alla åldrar. Vi avslutar året med att resa vår fina gran till advent. Det är en mycket
uppskattad ljusglimt som lyser upp i vintermörkret.
Nästa år kan vi se fram mot en ny fin strandpromenad. Ingen med vägarna förbi kan undgå de
omfattande arbeten som pågår. Vi återkommer när det blir invigning. Föreningens båt- och
bryggverksamhet kommer nu att avslutas och hanteras i fortsättningen av kommunen.
Tack alla ni som ställer upp och hjälper till på våra arrangemang. Utan alla frivilliga krafter
kommer vi aldrig få ihop våra aktiviteter.
God jul och gott nytt år hälsar styrelsen i UFF.

Vår Julgran
Till första advent var vår fina julgran på plats vid Lavretsbacken. En tradition som lyser upp
och välkomnar i Uttran sedan många år. Granen inhandlas som alltid hos scouterna och
julgranen på midsommarängen blir är en riktig ”färgklick” för området i vintermörkret.

Julgransplundring i Folkets Hus
Uttrans årliga julgransplundring hålls i Tumba Folkets Hus i Segersjö lördagen den 11
januari 2020, mellan kl. 14.00 – 16.30
Anna-Lena Hyllengren underhåller oss och håller i sång, musik och dansen kring granen.
I pausen kommer barn och vuxna att få kaffe, saft och bullar och efter saftkalaset blir det
underhållning och lotteri. Dansen fortsätter och när den är avslutad kommer tomtemor med
godispåse till alla barnen.
Priset är 45 kronor per person och i priset ingår även saft, kakor, dans kring granen,
underhållning och godispåse till barnen samt kaffe med fikabröd till vuxna.
Anmälan görs med e-post till info@uttransff.nu, på vår webbplats www.uttransff.nu eller med
anmälningsblanketten (bil 1) och lägga den i brevlådan på Isbergs Backe 6 (Jarl Johansson)
eller på Strandvägen 12 (Harald W Thorburn) med angivande av:
●
●
●
●

Hur många barn kommer
Hur många vuxna kommer
Telefonnummer/e-postadress
Jag kan hjälpa till som frivillig

Förberedelserna
Till förberedelserna behöver vi ett antal frivilliga:
● kl.10.00 börjar förberedelserna där lokalen skall ställas i ordning med bl.a. bord och
stolar. Kaffe skall kokas, saft, bröd och påsar för barnen skall också göras iordning.
Tidsåtgången för detta är cirka 1.5 – 2.0 timmar
● kl. 14.00 när vi börjar skall det säljas biljetter, vid serveringen av saft, kaffe och
lottförsäljningen i pausen behövs det många hjälpande händer.
● Kl. 16.30 behövs det hjälp med städningen.

VÄLKOMNA LÖRDAGEN DEN 11 januari kl. 14.00

Pulkatävling
Nästa år har vi planerat att genomföra pulkatävlingen i Uttrans Alpina centrum i
Lavretsbacken lördagen den 1 februari 2020, klockan 10.30. Vid dålig tillgång på snö är
reserv dagen den 8 februari.
Ta med pulka, tefat, träkälke, snowracer eller annat åkdon så får du en nummerlapp.
Alla åldrar välkomna. Nu undrar vi i styrelsen om det är några föräldrar som är villiga att vara
med och planera samt hjälpa till vid förberedelser och genomförandet.
Om så är fallet hör då av er till: Cathrin Book, booktoka@hotmail.com, 070-0587565
Uppdaterad information finns på föreningens webbsida och facebook sida.

Årsmöte
Årsmötet 2020 är planerat till i mars i Broängsgården Falkvägen 42 kl. 19.00.
Enligt stadgarna skall:
Ärenden som föreningsmedlem önskar få behandlade på årsmötet, skall i skriftlig form
inlämnas till styrelsen senast den 15 januari.

UFF medlemmar! Vi behöver er hjälp!
Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet, finnas till hands som funktionär vid något av
våra arrangemang eller hjälpa till att dela ut Gula bladet?
Alla våra arrangemang byggs upp av oss medlemmar och vårt engagemang, så en timme av er
tid är till stor hjälp om vi hjälps åt.
Kontakta oss direkt på info@uttransff.nu eller ring någon i styrelsen och anmäl ditt intresse
för styrelsearbete, som funktionär eller om du vill veta mer.

Brygga
Bryggan i Utterkalven växer
Stommen i nya bryggans övre del är klar och den nedre delen byggs för fullt. Man ser att det
gjorts plats för soffor. Det blir en plats för bad där bryggan buktar ut och får badstegar, men
inte lika stor som tidigare.
I Botkyrka Direkts webbtidning kan vi läsa att bryggan kommer att vara klar under januari
och markarbeten, plantering och sådd sker senare under våren. Botkyrka kommun, som
kommer att sköta uthyrningen av båtplatser, meddelar i tidningen att hyreskostnaden per
säsong kommer att vara 2000 kr. Ni hittar artikeln på ”botkyrkadirekt.se”, där ni bläddrar ner
till ”Strandpromenaden i Uttran klar i vår”.
De UFF-medlemmar som idag har bryggplats bör känna till att UFF har förhandlat med
kommunen om att nuvarande hyrestagare ska få behålla sina platser. Så blev det och UFF har
överlämnat uppgifter över nuvarande hyrestagare till kommunen och de kommer att få behålla
sin plats med Botkyrka kommun som uthyrare. Detta genomfördes innan ny avgift blev känd.
Det är även möjligt att byta bryggplats till annan ledig plats.
Med 2000 kr i avgift per säsong är det troligt att en del vill avsluta sin hyrning av båtplats. De
skall då kontakta ansvarig person på kommunen, vilket även gäller vid byte av båtplats. Ni
hittar kommande aktuell information om detta på vår webb ”uttransff.nu”
För mer information:
Rolf Söder, gata/parkenheten 073-4218796, rolf.soder@botkyrka.se
Anders Samuelsson, konsult Botkyrka kommun, Lisa Lindblom, landskapsarkitekt.

Dagvattendammar
Ingen ny information kring dagvattendammarna som planeras av kommunen, vid vår
midsommaräng och julgran, har inkommit. Arbetet med upphandlingen pågår enligt uppgift.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta :
Anette Rosdahl, VA Botkyrka kommun, ansvarig projektledare tar gärna emot frågor.
Mobil arb.:072-2021310
Emailadress: anette.rosdahl@botkyrka.se

Meddelande från vår kassör
En del fastigheter byter ägare under året. När försäljningen sker vore vi mycket tacksamma
om vi fick meddelande om detta. Detta kan ske med e-post, telefon eller skriftligt till:
kassör Jarl Johansson, j arl@percico.com, 08-530 362 18, Isbergs backe 6,
ledamot Kjell Ågren, agren.uttran@bredband.net, 08-530 33053, Malmsjövägen 10.

Till salu
200 kronor per skrift, bok eller karta.
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.
Kontakta Karl-Rudolf Pettersson, Vattravägen 21
Tel. 08 - 530 339 82 Mobil 0707-44 11 17

Uttrans Konstrunda
Uttrans Konstrunda i augusti söker nya medlemmar boende i Uttran alternativt gästutställare
som kan ställa ut hos någon medlem.
Vi har ett årligt mycket uppskattat evenemang, sista helgen i augusti, då vi öppnar våra hem
och visar vår konst. Välkommen oavsett erfarenhet.
För vidare information kontakta Berit Almér, berit@giraffa.nu.

http://www.uttranskonstrunda.se

Uttrans Vattenvårdsgrupp
Är du intresserad av vatten- och miljöfrågor?
Då kan du vara med i Uttrans Vattenvårdsgrupp.
Vi är en arbetsgrupp som arbetar för en förbättrad miljö i och kring Uttransjön och
närområde. Var sjätte vecka ses vi, c.a. åtta personer från Uttran, Rönninge och Södertälje och
diskuterar vatten- och miljöfrågor.
Sedan starten 2015, har vi skrivit förslag till kommunerna runt sjön och fått en hel del positiv
respons, till exempel om dagvattenrening.
Vattengruppen har svarat på remiss i vattenfrågor och tagit del av vattenplaner från
kommunerna. Vi har också bjudit in Botkyrka, Södertälje och Salems kommun till möten
angående förbättringar av vattenkvalitén. Det har lett till att samverkan har utvecklats mellan
kommunerna och man möts nu kontinuerligt.
Tre år i rad har vi rensat upp växter och sjögräs i Utterkalven, en helg i augusti.
Låter det intressant? Mejla till evaberglind45@gmail.com
Hälsningar från Uttrans Vattenvårdgrupp / Eva Berglind.

Uttrans Fastighetsägareförenings styrelse
tackar och önskar alla medlemmar

GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR !!!

Bil. 1

ANMÄLAN TILL JULGRANSPLUNDRING 2020

1.
Till julgransplundringen i Tumba Folkets Hus, Segersjö, Scheelevägen 41–43, lördagen
den 11 januari kl.14.00 anmäls
----------- st. vuxna, kaffe och bröd

--------------- st. barn, saft, bröd och påse

2.
Vid förberedelserna kl.10.00 kan följande vuxna hjälpa till -------------- st.
3.
Under festen kan följande antal vuxna hjälpa till --------------- st.
Uttran den ……………………………………………..
Namn……………………………………………………
Adress ………………………………………………….
Telefonnummer………………………………………..
E-post…………………………………………………..

Anmälningsblanketten lämnas i brevlådan på någon av
nedanstående adresser
Isbergs backe 6,

Strandvägen 12

Jarl Johansson,

Harald W Thorburn

Anmälan kan också skickas på e-post till info@uttransff.nu med angivande av namn,
antal barn och antal vuxna eller på vår webbplats www.uttransff.nu.

