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Julhälsning 

Hej alla Uttranbor! 
 

En julhälsning och information från Uttrans fastighetsägareförening till alla hushållen 
inom UFFs geografiska område. För er som är nyinflyttade finns mer att läsa om vår förening, 
om våra arrangemang och hur man blir medlem på vår webbplats www.uttransff.nu. 

2020 har varit ett minst sagt annorlunda år. De flesta av våra aktiviteter har blivit inställda och 
våra möjligheter att ses tillsammans har varit begränsade. Ett ljus i mörkret är ändå att vår 
gran sedvanligt är på plats sedan första advent i Lavretsbacken. 
Vi hoppas givetvis på att läget med pandemin ser bättre ut nästa år, och ser fram emot att ses i 
pulkabacken, på midsommarängen, vid brasan på Valborg eller på vår mycket uppskattade 
löpartävling Uttranloppet.  
Inför nästa år behöver vi nya krafter till föreningen och söker en ny valberedning samt kassör. 
Vår förening har funnits i över 100 år och har levt vidare tack vare frivilliga krafter av 
engagerade grannar, så med din hjälp kan vi fortsätta vår verksamhet i området. Läs mer om 
detta i bladet, och tveka inte att höra av dig om du vill veta mer. 
 

Styrelsen vill önska alla Uttranbor en riktigt god jul och ett gott nytt år. 
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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 som brukar hållas i Tumba folketshus i januari i Segersjö är 
inställd 2021.  

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 2021 är planerat till i mars i Broängsgården Falkvägen 42 klockan 19.00. 
Exakt vilket datum kommer i nästa gula blad, på webb och facebook. 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?  Ny kassör och 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 och anmäl ditt intresse för styrelsearbete, som funktionär eller om du vill 
veta mer.  

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 2021 är 200 kronor och på https://uttransff.nu/ kan du hitta vidare information 
om hur man blir medlem i UFF och vad medlemskapet innebär. . 
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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, jarl@percico.com, 08-530 362 18, Isbergs backe 6, 
ledamot Kjell Ågren, agren.uttran@bredband.net, 08-530 33053, Malmsjövägen 10. 
 

 
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 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.  

Vi 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.  
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Uttrans Konstrunda http://www.uttranskonstrunda.se  
Uttrans Konstrunda i augusti genomfördes 2020 som en digital konstrunda. 
Utställarna 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 Fastighetsägareförenings styrelse  
tackar och önskar alla medlemmar 

 
 

GOD JUL 
& 

GOTT  NYTT ÅR 
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