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Julhälsning till alla Uttranbor

Nu lider det mot jul och ännu ett år har passerat här i Uttran. 2021 var även det starkt
präglat av pandemins effekter, med hemarbete, lunchpromenader och semester på hemmaplan.
Ska vi summera året går det ganska fort. Så värst många aktiviteter har vi av förklarliga skäl
inte kunnat genomföra, men vi såg åtminstone till att få upp en midsommarstång till
midsommarhelgen för att hålla traditionen vid liv. Hösten däremot såg ljusare ut, och
samhället öppnade upp mer och mer.
Till vår stora glädje kunde vi genomföra vår årliga löpartävling, Uttranloppet, i början av
september. Hela 93 löpare gav sig iväg i de olika klasserna, uppbackade av 26 frivilliga
funktionärer.
Vår fina julgran har även kommit upp. Nu lyser den upp i vintermörkret runt Lavretsbacken
och sprider en mysig julstämning i området. Vi hoppas på nya tag 2022, och ni kan läsa mer
om planerna i detta blad.
Styrelsen önskar alla medlemmar och goda grannar en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi
vill också skicka ett stort tack till alla ni frivilliga som ställer upp och hjälper till på våra
arrangemang. Utan er blir det inget.
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Vår Julgran
Lagom till första advent  tändes traditionsenligt Uttrans fina julgran vid
Lavretsbacken-Vattravägen. Uttransfastighetsägareförening köper varje år den längsta gran
som Scouterna Peter Momma kan hitta. Ni kan även köpa er egen fina julgran hos Scouterna
på Malmsjövägen i december.

Vi tackar alla som gjort det möjligt att hämta, lasta, klä, resa och tända granen.. Tack alla
betalande medlemmar som gör detta ekonomiskt möjligt varje år. Det bidrar stort till att sprida
värme och gemytlighet i Uttran.

Julgransplundring i Folkets Hus

Välkommen på Julgransplundring i Folkets Hus i Tumba.
Datum: 15 januari 2022
Tid: Klockan 13.00 – 15.00

Det blir dans kring granen, tipsrunda, julpyssel och lotteri.
Alla bjuds på fika och barnen får en godispåse av tomtenissarna vid hemgång.

I år är inträdet till julgransplundringen kostnadsfritt för alla betalande UFF medlemmar.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer därför kan det bli aktuellt med covidpass

om vi får mer än 100 anmälningar. Separat anmälan kommer att skickas ut.
Uttrans fastighetsägareförening hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Pulkatävling
Nästa år har vi planerat att genomföra pulkatävlingen i Uttrans Alpina centrum i

Lavretsbacken någon gång i februari. På grund av rådande situation bestäms datumet på andra
sidan årsskiftet. Ta med pulka, tefat, träkälke, snowracer eller annat åkdon så får du en
nummerlapp. Alla åldrar välkomna. Uppdaterad information finns på föreningens webbsida
och facebook sida.

Årsmöte
Årsmötet 2022 är planerat till 24 mars, klockan 18.00 - 21.00. I Broängsgårdens lokaler på
Falkvägen 42, 147 32 Tumba. Kallelse och handlingar skickas ut enligt stadgarna.
Enligt stadgarna skall;
Ärenden som föreningsmedlem önskar få behandlade på årsmötet, skall i skriftlig form
inlämnas till styrelsen senast den 15 januari.



Mobilmast i Uttran
Styrelsen har blivit uppmärksammad av flertalet medlemmar om ett planerat mobilmastbygge
i Uttran. Man önskar resa en 48 m hög mast i skogspartiet vid Rosendalsvägens slut, i nära
anslutning till både bebyggelse och naturreservat. Styrelsen har beslutat att yttra sig i frågan,
och kommer informera mer i ärendet via hemsida, mail och vår Facebook-kanal. En separat
grupp har bildats av berörda medlemmar och sakägare, och kommer inom kort informera mer
via dörrknackning och informationsmöte.

Håll utkik på vår webb eller Facebook för mer information

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? Bland annat valberedning sökes.
Alla våra arrangemang byggs upp av oss medlemmar och vårt engagemang, så 1 timme av er
tid är till stor hjälp om vi hjälps åt. Kontakta oss direkt på info@uttransff.nu eller ring
någon i styrelsen.

Bli medlem i UFF
Äger du en fastighet i Uttran är du välkommen som medlem. Medlemskapet är knutet till
fastigheten, och alla personer som bor i hushållet ingår i medlemsskapet.
Avgiften för 2022 är 175 kronor och på https://uttransff.nu/ kan du hitta vidare information
om hur man blir medlem i UFF och vad medlemskapet innebär.

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 via e-post, telefon eller skriftligt till:
kassör Deborah Nassiwa Claesson,
ekonomi@uttransff.nu
072-0502453,
Bergtorpsvägen 8, 147 63 Uttran.

https://uttransff.nu/


Till salu: skrift, bok eller karta om Uttran
200 kronor styck

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/Bia Andersson 1991.

Kontakta: Karl-Rudolf  Pettersson, Vattravägen 21, Tel.08-530 339 82, Mobil 0707-44 11 17

Uttrans Vattenvårdsgrupp
Är du intresserad av vatten- och miljöfrågor? Då kan du vara med i Uttrans Vattenvårdsgrupp.

Uttrans Vattenvårdsgrupp är en arbetsgrupp som specifikt 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
Vattenvårdsgrupp / Eva Berglind.

Uttrans Konstrunda
http://www.uttranskonstrunda.se

Utställarna i Uttrans konstrunda har ett årligt mycket uppskattat evenemang sista helgen i
augusti, då de öppnar sina hem och visar sina alster.
För vidare information kontakta Berit Almér, berit@giraffa.nu,

Uttrans konstrunda ser gärna att konstrundan utökas med fler konstnärer och
konsthantverkare. Bor du i Uttran eller i närområdet så hör av dig om du vill medverka nästa
år 27-28 augusti 2022.
Kontakt: info@uttranskonstrunda.se   070-474 80 27 .www.uttranskonstrunda.se

http://www.uttranskonstrunda.se/
mailto:berit@giraffa.nu
http://www.uttranskonstrunda.se/


Skaparen av UFFs logotyp

I mitten av oktober gick konstnärsparet och Uttranborna

Bernt och Britt/Bia Andersson bort efter en kortare tids sjukdom.

De bosatte sig i Uttran på 1960-talet och fortsatte på den konstnärliga banan efter konstfack

bland annat som scenografer, författare, teckningslärare, ( i bland annat Björkhaga skola) och

naturligtvis utställare bland annat på Liljevalchs.

De var tidiga medlemmar i Uttrans konstrunda som går av stapeln i augusti varje år och

öppnade sitt hus till utställning av sina verk. Britt/Bia Andersson är också skaparen av Uttern

i både Uttrans fastighetsägareförenings logga och den i Uttrans konstrundas logga.

Boken "Möten i Uttran" gav Bia ut 1991 och är en vacker skildring av Uttrans villasamhälle i

akvarell som även används i filmen om Uttran.

Vila i frid.

https://uttranskonstrunda.se/andersson_bernt

https://uttranskonstrunda.se/andersson_britt

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Futtranskonstrunda.se%2Fandersson_bernt%3Ffbclid%3DIwAR2hQxiQh79RSjdvUycAFnUtZfwoXJnfgQeXVx9ZRWUIyoq5idpugIA9a38&h=AT0t5srLeRun0KmkJbEzsRq7v9DMXXFpM7sjSxDPTqDuNP4oHRZcAcIocbNeSvuzdib2JtM7NW1gV3UEw3sKmr61GZWecrFBWvmHx9bOaRLbCEpggmZHVORcQxyElAjI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0zTmVMxGryxZFIkETyD9wn8r84uw8bewfaRUHgWkWMDNXvFo1MOTSgGaxdzfwCn7oXWpT6WtMMLlwv4myQ58i0dm5-ghLErc8Vg1LCPrx-IktaVakETtHo0y_2fFbEUVPnxVSwFGeW689t2t4zL63VLkThyT_BP7ZH15UzNwjDt1o2RgNaEYwVXe6OcC6xLCDMwK0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Futtranskonstrunda.se%2Fandersson_britt%3Ffbclid%3DIwAR3ugwFqRCdZhnQHqR2Em9i4jKh67KjKzL_J2sq3V-ZCrP8b54gv-A_0Tso&h=AT3qzBEWv9Qn5cG56cuc8e9qSuG1SBjZryKapTdyIfm14CtHhyXd4CR2zE04O3ZKptlj9lK8fBk96VRe4Fah8pLZujszgVdzWK5C5icagom_0-eK_3ZVE-k2z8iC4J-k&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0zTmVMxGryxZFIkETyD9wn8r84uw8bewfaRUHgWkWMDNXvFo1MOTSgGaxdzfwCn7oXWpT6WtMMLlwv4myQ58i0dm5-ghLErc8Vg1LCPrx-IktaVakETtHo0y_2fFbEUVPnxVSwFGeW689t2t4zL63VLkThyT_BP7ZH15UzNwjDt1o2RgNaEYwVXe6OcC6xLCDMwK0


Uttrans Fastighetsägareförenings styrelse
tackar för detta år och önskar alla medlemmar

GOD JUL
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GOTT  NYTT ÅR


