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Information från årsmötet 2021
Föreningens årsmöte genomfördes i Scoutstugans trädgård onsdagen 2 juni 2021. Årets
styrelse fick nedanstående sammansättning:

Fördelning av styrelseuppdrag

Ordförande: Ulf Zethelius
Vice ordförande: Cathrine Book
Sekreterare: Harald W Thorburn
Kassör: Deborah Nassiwa Claesson
Ordinarie ledamöter: Kjell Ågren, Per Grundmark, Jarl Johansson
Hedersordförande: Karl-Rudolf Pettersson
Styrelsesuppleanter: Emelie Andersson, Andreas Nilsson
Revisorer: Mohammed el Shobaki (sammankallande), Nermin Kasumovic
Valberedning: Ingen utsedd. Styrelsen fick mandat att utse detta.

Viktiga punkter i sammandrag

Årsavgift
En oförändrad årsavgift på 175 kr fastställdes.

Justering av stadgar
Årsmötet biföll förslaget kring stadgeändring av §1 med en kompletterande skrivning kring
miljöfrågor.

Se protokollet från årsmötet på vår webbplats för fullständig information.

Föreningen vill framföra sitt varma tack till Scoutkåren Peter Momma som upplåtit sin
trädgård för årets årsmöte.

Midsommar 2021 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.

Midsommarfirandet 2021 i Lavretsbacken är tyvärr inställt i år på grund av läget med
pandemin.  Vi reser dock majstången.
Torsdagen den 24 juni klockan 18.00  samlas vi i Lavretsbacken för att löva stången. Ta gärna
med björkris.
Midsommarafton, fredagen den 25 juni, klockan 10.00 får ringarna blommor och vi reser
stången. Kom gärna förbi en timme och ha trevligt med oss! Lite kultur måste vi ha.

Per Grundmark, mobil: 0702470208,
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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 tidigare kassör,
Jarl Johansson, så ordnar han det.

Jarl Johansson, mobil: 070-755 32 55.

UTTRANLOPPET
lördagen den 4 september 2020

Vi planerar och hoppas att Uttranloppet kan genomföras i år. Reservera lördagen den 4
september för detta och börja redan nu att träna inför loppet!

I kommande UFF-meddelande och på hemsidan kommer vi berätta mer om det planerade
loppet.

Uttrans konstrunda 2021

I år hoppas vi kunna ha en fysisk konstrunda om nu möjligheten ges. En kontinuerlig
uppdatering sker på www.uttranskonstrunda.se enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

28-29 augusti klockan 12.00-17.00
Konstnärer och konsthantverkare öppnar sina ateljéer och hem för att visa måleri, grafik,
fotokonst, keramik, formgivning, smycken, konstglas, textil m.m. Ett flertal trädgårdscaféer
erbjuder kaffe eller dryck med tilltugg båda dagarna.

Varmt välkomna att spendera sista helgen i augusti i natursköna Uttran.

http://www.uttranskonstrunda.se/
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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

Peter Momma Scoutkår som håller till i Scoutstugan på
Malmsjövägen-Lavretsvägen är en mycket aktiv förening i Uttran.

De hjälper bland annat till vid Valborgsmässoelden, vid Uttranloppet och
kaffeserveringen och naturligtvis till jul då de förser föreningen med vår fina

julgran.

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

EN TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN
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