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Året 2020 kommer vi att minnas som året då vi höll avstånd till var-
andra och att festligheter av olika slag firades hemma hos var och 
en. Coronapandemin har lamslagit en hel värld, och dess  verkningar 

ser vi även i vår kära by, då sommarens aktiviteter byn kommer att vara 
sparsmakade. Till och med Nittsjö-Nytt ter sig lite annorlunda...
I enlighet med gällande före-
skrifter från folkhälsomyn-
digheten och regeringen så 
har årets årsmöten för Nittsjö 
bystugeförening, Samfällig-
hetsföreningen och Nittsjö 
jaktlag skjutits på framtiden. 

Dels för att undvika den 
samling av människor som 
uppstår och dels av demokra-
tiska skäl då många bybor an-
ses tillhöra någon riskgrupp 
och därför inte skulle kunna 
närvara vid årsmötena.

När årsmötena kommer att 
kunna hållas är i dagsläget 
oklart, men tid och datum 
kommer att i god tid annon-
seras på sedvanligt vis, det 
vill säga via anslagstavlor och 
i Rättviks-Nytt.

Till följd av ovanstående så 
sitter de tidigare valda styrel-
semedlemmarna kvar på sina 
poster tills det att årsmöten 
kan hållas och val av styrelse-
medlemmar enligt stadgarna 
kan ske.

Information om vad som 
skett i de olika föreningarnas 
verksamheter kommer att 
presenteras i ett kommande 
nummer av Nittsjö-Nytt till-
sammans med redovisningen 
av de kommande tills vidare 
uppskjutna årsmötena.

Städdagen vid bystugan
...har i år fått utgå i sin tra-
ditionella form. Det arbete 
som behöver göras i form av 
till exempel krattning och 
ogräsrensning kan i stället 
utföras av enskilda eller min-
dre grupper vid tillfällen som 
passar var och en. Arbetet bör 
dock vara utfört till national-
dagen, då det växande gräset 
annars kommer att försvåra 
krattningen.

Vid arbete i grupp så ska 
man naturligtvis tänka på att 
hålla avstånd och arbete be-
höver bara utföras utomhus. 
Invändigt är bystugan i så-
dant skick att inget behöver 
göras. 

Redaktör: Anders Laggar E-post: info@nittsjo.nu Hemsida: nittsjo.nu
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Tyvärr måste vi också med-
dela att årets midsommar-
firande vid bystugan ställs 
in. Dels så går det inte att 
garant era att de  firande håller 
sig under tillåtet  antal, dels 
är firandet av en sådan art att 
det är svårt att hålla rekom-
menderade avstånd. Årets 
ansvariga för midsommar-
firandet, ”Nåligålar”, får i 
stället äran att anordna nästa 
års firande samt  ansvara för 
iordningställande av julgra-
nen till advent. 

(Är man osäker på vilket 
område i byn man tillhör  så 
kan man gå in på bystugeför-
eningens hemsida, nittsjo.nu, 
där man under ”KARTOR” 
kan hitta en karta som reder 
ut begreppen.)

Dalhalla 
Det råder en viss osäkerhet 
om några av arrangemang-
en vid Dalhalla kommer att 
kunna genomföras i år och vi 
hänvisar därför till Dalhallas 
hemsida www.dalhalla.se för 

fortlöpande information om 
situationen.

Vill man anmäla sig som 
volontär vid de  eventuella 
arrangemangen kan man 
kontakta byns ansvarige 
Gun-Britt Dahlberg för mer 
information. 

Nittsjö bystugefond 
Vi påminner om fonden som 
instiftades 1995 och vars 
 me del skall använ das till att 
utsmycka och för sköna bystu-
gan. Vill man ge en gåva till 
fonden är föreningens kassör 
kontaktperson.

Det frivilliga bidraget
Då många av årets evene-
mang inte kan  genomföras, 
och årets intäkter från Dal-
halla kan komma att bli 
starkt reducerade eller helt 
utebli, vädjar vi i stället om 
ett generöst, men dock frivil-
ligt, bidrag till bystugefören-
ingen. På så vis kan vi trygga 
framtida aktiviteter för alla 
byns invånare.

Använd gärna inbetal-
nings  kortet på sidan 5 eller 
betala via Internet. 

Betalningsmottagare: 
Nittsjö bystugeförening, 

bankgironr: 5965‑1588  

Cruisingen 
Classic Car Week-cruisingen 
kan också mycket väl komma 
att utebli, om inte föreskrif-
terna ändras.

Skulle cruisingen bli av så 
kan bystugeföreningen even-
tuellt även i år komma att 
 anordna försäljning av ham-
burgare, dryck och kaffe .

Förslag på aktiviteter
Har du förslag på någon ak-
tivitet, coronaanpassad eller 
för kommande år, som du tror 
skulle vara intressant för an-
dra och kanske skulle kunna 
ge pengar till bystugefören-
ingen eller om du tycker att 
något saknas i byn så tveka 
inte, utan kontakta styrelsen. 
Alla förslag tas emot tack-
samt!
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Gräsklippning
Som vanligt hjälps vi åt inom respektive område med gräsklippningen. Vi klipper gräset varje 
vecka fram till midsommar och därefter varannan vecka. Hör med din kontaktperson vilken 
dag som klippning sker. Kontaktpersonen ansvarar även för inköp av bensin till gräsklippa-
ren. Kvitto lämnas till kassören som betalar ut ersättning för inköpet. 

Vecka  Område    Kontaktperson    Telefon    
v. 22   Nôda båkkôn   Mats Woxblom   070-683 66 66
v. 23   Ovâ båckôn/Östigålar Gun-Britt Dahlberg   070-245 50 69
v. 22   Nåligålar (fabriken)  Anders Laggar   070-633 90 35
v. 25   Nôda båkkôn   Mats Woxblom   070-683 66 66
v. 27   Ovâ båckôn/Östigålar Gun-Britt Dahlberg   070-245 50 69
v. 29   Nåligålar (fabriken)  Anders Laggar   070-633 90 35
v. 31   Nôda båkkôn   Mats Woxblom   070-683 66 66
v. 33   Ovâ båckôn/Östigålar Gun-Britt Dahlberg   070-245 50 69
v. 35   Nåligålar (fabriken)  Anders Laggar   070-633 90 35

HYRA AV BYSTUGAN
Uthyrning av bystugan sker tills 
vidare enligt följande priser och 
villkor:

• Bybor: 500 kr/dag  eller 
1000 kr/helg.

• Icke bybor: 1000 kr/dag  
eller 3000 kr/helg.

Bystugan kan hyras för  
privata fester och liknande slut-
na sällskap. 

En depositionsavgift om 500 kr 
tas ut när hyres gästen hämtar 
nyckeln. Avgiften kommer se dan 
att betalas tillbaka när god-
känd besikt ning har utförts och 
nyckeln återlämnats. Hyres tag-
aren ansvarar för säkerheten 
och att lagar och regler efter-
levs. I bystugan får maximalt 120 
personer vistas samtidigt enligt 
gällande brandskyddsregler. 
Bystugan hyrs ut året runt, men 

vintertid ansvarar hyrestagaren 
för att på egen hand ordna med 
snöröjning när så krävs.

Uthyrningsansvariga för  
bystugan är Anna Laggar,  
070-659 77 16,  och Anders Lag-
gar,  070-633 90 35.
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nittsjo.nu 
Kom ihåg att besöka byns hem-
sida där det finns information 
för både bybor och besökare.

Saknar du något på hemsidan 
eller har andra synpunkter kon-
takta Anders Laggar eller skicka 

ett mejl till info@nittsjo.nu!

Nittsjö Bystugeförening
Namn      Uppdrag    Telefon  
Anna Laggar     ordförande    070-659 77 16
Genevieve Bjurenstedt    kassör     076-196 21 06
Lena Erkers     styrelseledamot   076-878 09 13
Gun-Britt Dahlberg    styrelseledamot   070-245 50 69
Anders Laggar    styrelseledamot   070-633 90 35
Mia Hjerp     styrelsesuppleant   070-522 66 99
Margareta Johansson   styrelsesuppleant   076-798 18 88
Margareta Claes-Nygårds   revisor    076-204 59 10
Peter Dahlbom    revisor    070-268 33 18
Gun Steger       revisorsuppleant   070-627 69 56

Nittsjö Samfällighetsförening 
Namn      Uppdrag    Telefon  
Jonas Holmén    ordförande     070-522 42 14
Magdalena Laggar     kassör     073-042 21 16
Mia Hjerp     styrelseledamot   070-522 66 99
Storgärds Åke Kjäll     styrelseledamot    073-337 12 59
Leif Witasp     styrelseledamot    070-669 03 02
Anders Laggar      styrelsesuppleant   070-633 90 35
Sten-Owe Solvik    styrelsesuppleant   072-507 76 66
Lena Erkers      revisor    076-878 09 13
Sven Nygårds     revisor      070-968 57 55
Jonathan Bjurenstedt   revisorsuppleant   073-524 16 02

Valberedning (gemensam för föreningarna ovan)
Namn      Uppdrag    Telefon  
Kristin Solvik     sammankallande ledamot  070-214 04 99
Peter Dahlbom    ledamot    070-268 33 18

Nittsjö Jaktlag
Namn      Uppdrag    Telefon  
Jarl Hammarqvist    ordförande    070-547 93 34
Jonny Bäckström    kassaförvaltare   070-534 62 23
Storgärds Åke Kjäll     styrelseledamot samt  073-337 12 59  
      ordinarie jaktledare
Stefan Steger     revisor    070-628 51 17
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På gång i Nittsjö
 
2020 Tvätta händerna  
 med tvål och varmt  
 vatten

2020 Håll avstånd
 
2020 Stanna hemma om  
 du är det minsta  
 sjuk
 
2020 Undvik onödiga  
 resor

Jämt Ta hand om  
 varandra!

2021 Klabbfest (?)

2021 Midsommarfirande
 vid bystugan

...å sen få vi fôll si när  
vi ittôr på nå mer tä järå 

vô bistugu...
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Butiken är öppen:

Vardagar 10-18

Lördagar 10-14

Söndagar (jun-aug)

11-15

Tel 0248-171 30

100 år
2017

1917

Videkisse

Handgjorda
trasmattor

Besticksmycken

Handsmidda
silversmycken

videkisse.se
witasp
stall

witasp.se

Det frivilliga bidraget
 

Då många av årets 
evenemang inte kan 

 genomföras, och årets 
intäkter från Dalhalla 

kan komma att bli starkt 
reducerade eller helt utebli, 

vädjar vi i stället om ett 
generöst, men dock frivilligt, 
bidrag till bystugeföreningen. 

På så vis kan vi trygga 
framtida aktiviteter för alla 

byns invånare.
Använd gärna inbetal nings -

kortet på sidan 5 eller betala 
via  Internet. 

Betalningsmottagare: 
Nittsjö bystugeförening, 

bankgironr: 5965‑1588  



w w w . s o l g a r d s k r o g e n . s e

Öppettider 6/6 – 16/8 
Dagligen kl 11-16. 
Tel 070-631 92 56 

Välkommen!

CAFÉ GÖKUNGEN

HYRA BYSTUGAN?
Bybor: 500 kr/dag  eller 1000 kr/helg.

Icke bybor: 1000 kr/dag  eller 3000 kr/helg.
Kontakta Anna Laggar 070-659 77 16.


