
MAGISK 
JULGRANSPLUNDRING  

MED  
TROLLKARLEN DOZZIE 

                    
När:  Lördagen den 11 januari, 2020 
Var:  Folkets Hus i Segersjö 
Tid:  Klockan 14.00 – 16.30 
Pris:   45 kronor per person (medlemmar i UFF) 
            60 kronor per person (icke-medlemmar) 

Förberedelser börjar klockan 10.00 och här behövs frivilliga krafter som hjälper 
till att ställa iordning lokalen med bl.a. bord, stolar, ballonger och serpentiner. Kaffe 
skall kokas, saft, bröd och påsar för barnen skall också göras iordning. Tidsåtgången för 
detta är cirka 1.5 – 2.0 timmar 
 

I priset ingår magi utförd av trollkarlen Dozzie, dans kring granen med 
musikframträdande, lotteri, tipsrunda och fika. Alla barn får godispåse och ballong av 
tomtenissen när de går hem, signerade vykort och möjlighet att fotografera sig med 
Dozzie.  

Anmälan sker via: 
e-post till info@uttransff.nu,  
på www.uttransff.nu eller via anmälningsblanketten i förra gula bladet.  

mailto:info@uttransff.nu
http://www.uttransff.nu/


MEDDELANDE 
från 

UTTRANS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 
 

Nr  193  Uttran i december  2019 
 

Ansvarig utgivare Cathrin Book, vice ordförande i Uttrans Fastighetsägareförening 
www.uttransff.nu  info@uttransff.nu  www.facebook.com/Uttransff/  

 

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 vill vara med 
och planera, 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 torsdagen den 26 mars, klockan 19.00, 

 i Broängsgården på Falkvägen 42, Tumba. 
Enligt stadgarna skall:  

Ärenden som föreningsmedlem önskar få behandlade på årsmötet, skall i skriftlig form, e-post 
eller brev,  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.  
 

 

http://www.uttransff.nu/
mailto:info@uttransff.nu
http://www.facebook.com/Uttransff/
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