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UTTRANS  FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Kallelse till årsmöte
Broängsgården, Falkvägen 42, Tumba
torsdag 24 mars 2022, klockan 19.00

Välkommen till årsmötet 2022, som i år hålls på vår vanliga tid i mars. Alla
framtida, nytillkomna och befintliga medlemmar är varmt välkomna till
Broängsgården.

I år får vi besök av de båda föreningarna Grannstöd/Grannsamverkan och
Nattvandrarna och de kommer för att berätta om sina aktiviteter och hur de
arbetar med trygghet på olika sätt i vår kommun.

Uttran i mars 2022

Uttrans Fastighetsägareförening grundad 1917



Uttran i mars 2022

Föreningen, som bildades 1917, har under 2021 arbetat med de aktiviteter som redovisas i
verksamhetsberättelsen. Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 330 stycken. 2020
var vi 349 stycken vid samma tid.

Aktiviteter under 2021

Under 2021 har få gemensamma aktiviteter kunnat genomföras pga Corona Pandemin och de
restriktioner som det medfört.

Följande aktiviteter har skett:

● Föreningens webbplats www.uttransff.nu samt vår Facebook-kanal hålls aktuella.

● Midsommarstången har klätts och rests, men utan tillhörande firande.

● Uttranloppet har genomförts. Löpartävlingen gick av stapeln den 4 september 2021. Hela
93 löpare gav sig iväg i de olika klasserna, uppbackade av 26 frivilliga funktionärer.

● Julgranen vid Lavretsbacken har rests och tänts.

● Uttrans vattenvårdsgrupp har haft en aktiv verksamhet.

● Möte och informationskampanj kring ett av kommunen planerat mobilmastbygge mitt
i Uttran.

● Återupptagna informationsmöten med kommunen angående planerna på
dagvattendammar i Uttran och dess närhet.

Du som vill bli mer aktiv i föreningen, t.ex. vara med i styrelsen, bli revisor eller hjälpa
till i valkommittén, hör av dig till någon i nuvarande styrelse.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

http://www.uttransff.nu


Del 1: Årsmöte

Förslag till föredragningslista

Årsmötet öppnas:

1. Val av:
ordförande
sekreterare
två justeringsmän (tid och plats för justering) tillika rösträknare för årsmötet

2. Justering av röstlängden.
3. Fråga om kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning.
4. Fastställande av föredragningslistan.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året - bil.1
6. Revisorers berättelse.
7. Fastställande av resultat och balansräkning per den 31 december enligt bilaga 2.1 och 2.2
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande
10. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen och suppleanter i styrelsen.
11. Val av två revisorer och en suppleant
12. Val av två valkommitterade och en suppleant
13. Framställning av styrelsen:

a. Preliminär inkomst och utgiftsbudget för det nya verksamhetsåret bil 3
b. Styrelsen föreslår oförändrade årsavgifter för det nya året:

medlemsavgift, 175 kr
14. Övriga ärenden:

a. Information om pågående dagvattenprojekt
b. Information från Uttrans vattenvårdgrupp
c. Information om pågående mobilmastprojekt

15. Motioner från medlemmar
a. Inga inkomna

Mötet avslutas

Uttran i mars, 2022

Ulf Zethelius
Ordförande



Del 2

Information från Nattvandrarna och Grannsamverkan

I år har vi bjudit in två organisationer som arbetar med trygghet i vårt område och kommer till
vårt årsmöte för att berätta om sin verksamhet. Båda har verksamhet i Botkyrka idag och
bidrar till ett tryggare samhälle för oss i Uttran. Kom och lyssna på deras presentationer om
deras verksamhet och läget i Botkyrka idag.

Nattvandrarna
Organiserar nattvandringar i syfte att skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder
för ungdomar. Kom och lyssna på hur läget ser ut i Botkyrka och vad Nattvandrarna gör i
kommunen idag.

Grannsamverkan
Grannstöd/Grannsamverkan är en ideell förening som arbetar med ändamålet att öka trygghet
och motverka brottslighet  i boendemiljön. Verksamheten sker i samarbete med boende i
Uttran, lokal polis och kommunen. Kom och lyssna på när de informerar om sin verksamhet
och hur de jobbar i Uttran idag.



UTTRANS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING Bil 1.

Verksamhetsberättelse  1  januari  -  31 december 2021

Styrelse Vald Tid

Ordförande Ulf Zethelius 2021 2 år
Norrbyvretsvägen 9
Tel. 070-508 84 46

Vice ordförande Catherine Book 2021 2 år
Uddvägen 8
Tel. 070-058 75 65

Hedersordförande Karl-Rudolf Pettersson
Vattravägen 21
Tel. 070-744 11 17

Kassör Deborah Nassiwa 2021 2 år
Bergtorpsvägen 8

Sekreterare Harald W Thorburn 2020 2 år
Strandvägen 12
Tel. 070-565 24 64

Ledamot Kjell Ågren 2020 2 år
Malmsjövägen 10
Tel. 073-033 90 12

Ledamot Per Grundmark 2020 2 år
Lavretsvägen 14
Tel. 070-247 02 08

Ledamot Jarl Johansson 2021 1 år
 Isbergs Backe 6

 Tel. 070-755 32 55

Suppleanter Emilie Andersson 2021 1 år
Uddvägen 3
Tel. 070 - 940 97 09

Andreas Nilsson 2021 1 år
Övrasjövägen 2
Tel. 070-728 30 90



Revisorer

Sammankallande Mohammed el Shobaki 2021 1år
revisor Torpvägen 28

Tel. 08-420 068 88

Ordinarie Nermin Kasumovic 2020 1 år
Mellanvägen 12
Tel. 070-888 34 50

Suppleant Vakant Valkommitté Vakant

Möten

Styrelsen har under året haft 7 möten (inkl. årsmötet).

Uttrans vattenvårdsgrupp har sammanträtt ett antal gånger.

Meddelanden

Föreningen har skickat ut 4 stycken trycka meddelanden under 2021. Utöver det har ett antal
meddelanden skickats ut via epost.

Föreningen har genomfört:

● underhåll av föreningens webbplats och facebook-kanal
● uppsättning av midsommarstång
● genomfört Uttranloppet
● uppsättning av julgran med ljusslinga

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god enligt bilaga 2.1 och 2.2. Antalet medlemmar vid årsskiftet var
330 st.

Styrelsen vill också framföra vårt varma tack för det förtroende som visats för oss under året
och till alla frivilliga krafter som får våra arrangemang att fungera. Styrelsen önskar också
föreningen en fortsatt framgångsrik verksamhet.

UTTRAN i februari 2022

Ulf  Zethelius Karl-Rudolf Pettersson Jarl Johansson
Cathrin Book Harald W Thorburn Kjell Ågren
Per Grundmark Deborah Nassiwa

tel:%20+46842006888

