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Information om Årsmötet 3 juni 2020 
Årsmötet flyttat från midsommarängen till SCOUTSTUGANS OMRÅDE. 

Eftersom årsmötet blev inställt i mars till följd av rådande situation med Covid-19 i samhället 
har UFF styrelse tagit fram ett nytt datum och en ny plats för årsmötet 2020. Den 3 juni var 
det tänkt att hålla årsmötet på midsommarängen i korsningen Lavretsbacken-Vattravägen 
klockan 18.30.  
Datum och tid kvarstår men platsen har ändrats till Scoutstugans område på Malmsjövägen 2. 
Deltagarna tar  med eget fika om de vill.  
 

http://intra.petermomma.se/ScoutstuganUttran.aspx 
 
 

Midsommar 2020 i Uttran 

I nästan lika många år som Uttrans Fastighetsägare förening har funnits har det arrangerats 
midsommarfirande med hjälp av ideella krafter i Uttran. 
Barn har plockat blommor till ringarna, björklöv har samlats till stången, fiskdamm, lotterier 
och fika har arrangerats, dans runt midsommarstången ackompanjerat av dragspel och barnen 
har åkt lövad skrinda Uttran runt. 
 
Sommaren 2020 kommer att bli annorlunda. Med anledning av att hela samhället har behövt 
ta tag och hjälpa till att inte sprida det kända Covid-19 viruset ser vi i UFF styrelse inte att vi 
kan arrangera Uttrans midsommarfirande som vi brukar i år utan får ta nya krafttag och satsa 
dubbelt upp inför sommarsäsongen 2021. 
 
Däremot vill vi symboliskt resa vår fina midsommarstång och hoppas på hjälp från er som 
känner er manade och inte tillhör riskgrupper.  
Torsdagen den 18 juni, klockan 18.00 träffas vi vid Vattravägen-Lavretsvägen för att löva 
stången och göra ringarna. Det behövs löv och blommor så ta gärna med så mycket ni kan 
eller hör av er till Per Grundmark för lövsituationen.  
 
Per Grundmark, mobil: 0702470208, 
 
 
 
 

Medlemsavgiften 
 
Avier för medlemsavgiften har skickats ut både i pappersform, till de som vill och i 
elektronisk form. När det gäller de elektroniska avierna kan det lätt hända att de hamnar i 
skräpposten. 
Om det är så att du vill byta från det ena till det andra så kontakta gärna vår kassör, Jarl 
Johansson, så ordnar han det.  
 
Jarl Johansson, mobil: 070-755 32 55. 

http://intra.petermomma.se/ScoutstuganUttran.aspx
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UTTRAN LOPPET  
5 September 2020 

  Vi återkommer med mer information om och hur  
Uttranloppet kommer att tilldra sig. 

 
 
 

Bryggan längs Strandvägen vid Utterkalven. 
Som ni alla har sett har vi nu fått en ny brygga för strandpromenad och båtplatser. Kommunen 
har även placerat ut träbänkar, skräpkorgar och ramper för att komma upp på bryggan med 
eventuell rullstol eller barnvagn samt en spång genom Sågviksparken som leder mot 
busshållplatsen. När det gäller båtplatserna har kommunen fått listan på de medlemmar i UFF 
som hyrt båtplats och listan på de som stod i kö och de verkar ha fått information och 
förfrågan i första hand angående båtplats men intresset verkar ha svalnat markant.  
Kommunen kommer att lägga ut en flytbrygga, “solbrygga”, i mitten av brygglängan vid 
båtplats 61-62. Administrationen av båtplatser och underhåll av bryggorna sköts nu av 
Botkyrka kommun.  
För mer information kontakta:  Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadsmiljöenheten 
Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba 
E-post: markupplatelse@botkyrka.se 

 
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. 
 
200 kr styck 
Kontakta Karl-Rudolf  Pettersson, Vattravägen 21 
Tel. 08 - 530 339 82   Mobil 0707-44 11 17 
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Peter Momma Scoutkår som håller till i Scoutstugan på 
Malmsjövägen-Lavretsvägen är en mycket aktiv förening i Uttran.  

Du kan bland annat se dem tidigare år hjälpa till vid Valborgsmässoelden, vid 
Uttranloppet och kaffeserveringen och naturligtvis till jul då de förser Uttrans 
fastighetsförening med vår fina julgran och där du kan köpa din egen julgran. 

http://www.petermomma.se/#/ 

 
 
 
 
 
 
 

EN TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN  
 
Uttran, maj 2020 
 
Ulf Zethelius Cathrin Book Harald W Thorburn 
Per Grundmark Jarl Johansson Kjell Ågren 
Karl-Rudolf Pettersson 
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