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Sommaren 2020 kunde bjuda alla hemesterfirare på ett ganska va-
rierat väder med både sol och värme. Och så regn under semes-
tern. Vem hade kunat ana... Nåväl. För tillfället ser det ändå ut som 

att vi har klarat den pågående pandemin ganska väl, utan att förringa det 
lidande och förluster som många har drabbats av. Vi får hoppas att det 
fortsätter så och att vi får njuta av en vacker höst och en vit vinter.
Även detta år lyckades vi till 
slut vaska fram ett datum 
för våra föreningars årsmö-
ten och den 9 augusti sam-
lades närmare ett trettiotal 
deltagare i solskenet på Sol-
gårdskrogens innergård un-
der tämligen coronasäkra för-
hållanden. 

Ett diversifierat antal äm-
nen avkunnades och i det 
fortsatta finner vi närmare 
detaljer därom.

NITTSJÖ 
 BYSTUGEFÖRENING

Efter årsmötets öppnande 
fick vi en sedvanlig redogörel-
se för verksamhetsberättelse 
och revisionsberättelse, vilka 
kunde utan anmärkning god-
kännas av årsmötet.

Det presenterades en lista 
på föreslagna investering-
ar som kommer att behöva 
genomföras i och kring by-

stugan. Bland annat behöver 
kylskåpet bytas ut då det nu-
varande snurrar på sitt sista 
varv och har funnits omöjligt 
att stänga av. Det finns ock-
så önskemål om att utrusta 
bystugan med en frys för att 
kunna erbjuda frysta varor 
vid fester och evenemang.

Det finns fortfarande ett 
behov av målning invändigt 
och ljudabsorbenter för att för 
att få en behagligare ljudmil-
jö. En förbättrad ljudanlägg-
ning och en större bildskärm 
har också efterfrågats. Utöver 
detta så finns planer på att 
bygga ett tak över den nume-
ra föga använda bouleplanen 
för att slippa sätta upp och 
ta ned tältet vid evenemang 
som lockar många deltagare 
sommartid och då platserna 
inomhus inte räcker till. 

Det har även dryftats syn-
punkter på att en modern 
gräsätare borde införskaffas 
till bystugan, detta då i form 
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av en automatisk och roboti-
serad gräsklippare. 

En prioritetsordning har 
för dessa investeringar har 
upprättats och vi hoppas 
denna kan betas av i den takt 
ekonomin tillåter. Icke förut-
sedda skäl som dyker upp kan 
dock leda till att ordningen 
revideras.

Eder ödmjuke redaktör 
kunde på årsmötet också 
helt kort meddela att bok-
en »Gamla gårdar i Nittsjö« 
till slut hade fått ses som en 
fördig produkt och att boken 
hade lämnat tryckeriet och 
nu finns till försäljning. Mer 
om detta finns att läsa på an-
nan plats i denna blaska.

Efter en förhållandevis lång 
och trogen tjänst meddelan-
de ordförande Anna Laggar 
att hon på grund av tidsbrist 
valt att ställa sin styrelseplats 
till förfogande. Vi passar på 
att rikta ett tack av det större 
formatet till Anna som med 
den äran skött uppdraget till 
full belåtenhet!

Valberedningen föreslog 
Ove Sjörs som ny styrelsele-
damot, och årsmötet kunde 
inte uppbringa annan kandi-
dat utan kunde enhälligt väl-
ja in Ove i denna privilegiera-
de skara. Gun-Britt Dahlberg 
fick äran att under det kom-
mande året ta över ordföran-
deposten, som hon tidigare 
innehaft och vilket gjorde 
henne till den mest merite-
rade aspiranten, med den för-
hoppningen att vi vid nästa 
årsmöte kan presentera en 
ny ordinarie ordförande. Om 
nu inte Gun-Britt av gammal 
ohejdad vana vill fortsätta 
uppdraget, förstås.

Nål i Gålom (»fabriken«) 
har äran att ombesörja en 
gran till bystugan till för-
sta advent. Samma ände av 
byn kommer även att försö-
ka åstadkomma ett midsom-
marfirande nästa år, då detta 
som bekant ställdes in inne-
varande år.

Dalhalla 
Styrelsen tackar alla som i 
fjol deltog i Dalhallaarbetet. 
Det gedigna utbudet av kon-
serter tillsammans med ett 
högt deltagande från våra 
bybor gjorde att bystuge-
föreningen kunde inkassera 
drygt 42 000 kronor. Arbetet 
vid Dalhalla är ovärderligt då 
det bidrar ekonomiskt till by-
stugeföreningens utveckling 
och aktiviteter. 

Sommarens konserter på 
Dalhalla blev som bekant 
inställda på grund av pan-
demin och detta betyder att 
bystugeföreningen går miste 
om en välbehövlig inkomst. 
Vi påminner därför om det 
frivilliga bidraget och hoppas 
att så många som möjligt vill 

bistå med en slant, stor som 
liten. 

Nittsjö bystugefond 
Vi påminner om fonden som 
instiftades 1995 och vars me-
del skall använ das till att ut-
smycka och för sköna bystu-
gan. Alla bidrag bokförs i en 
separat minnesbok. Vill man 
ge en gåva till fonden är för-
eningens kassör kontaktper-
son.

Det frivilliga bidraget
För fjolåret uppgick det frivil-
liga bidraget till totalt cirka 
1 400 kronor, vilket förening-
en tackar för, och vi vädjar  
även i år om ett frivilligt bi-
drag om minst 100 kr. Använd 
gärna inbetal nings  kortet på 
sidan 11 eller betala via 
Internet. 

Betalningsmottagare: 
Nittsjö bystugeförening, 

bankgironr: 5965‑1588  

Förslag på aktiviteter
Har du förslag på någon akti-
vitet som du tror skulle vara 
intressant för andra och kan-
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ske skulle kunna ge pengar 
till bystugeföreningen eller 
om du tycker att något sak-
nas i byn så tveka inte, utan 
kontakta styrelsen. Alla för-
slag tas emot tacksamt!

Året som gått
Lördagen den 18 mar 2019 lär 
det ha varit städdag vid by-
stugan med sedvanlig kratt-
ning och fejande. Redaktören 
kan dock inte finna några be-
kräftande tecken på hur det 
hela avlöpte eller vilken typ 
av väderlek som rådde vid till-
fället, men hoppas åtminsto-
ne att ingen kom till skada. 
Och bystugan står ju kvar, så 
några allvarliga incidenter 
bör inte ha inträffat.

Vad som med större säker-
het har inträffat är den hant-
verksmarknad som gick av 
stapeln vid bystugan lörda-
gen den 1 juni och som lock-
ade tjugotre hantverkare som 
hade försäljning både inom- 
och utomhus. 

En god slant trillade in till 
bystugeföreningen genom 
uthyrning av bord till hant-
verkarna, samt försäljning av 
hamburgare, korv och läsk. 

Marknaden fick goda vitsord 
från både utställare och be-
sökare och kommer med gan-
ska stor sannolikhet att åter-
komma under 2021, efter det 
uppehåll som gjordes 2020 på 
grund av den rådande pande-
min.

Torsdagen den 20 juni 
hade Östigålar och Ovâ 
Båkkôn ställt till med ett 
traditionsenligt midsom-
marfirande med varjehan-
da aktiviteter, förutom den 
obligatoriska resningen av 
stången. Det något gråmulna 
vädret sprack så småningom 
upp i ett vackert solsken och 
firandet lär ha pågått tills 
det slutade. Dessförinnan 
kan måhända en och annan 
klunk av ädlare drycker ha 
samsats med olika gastrono-
miska tilltugg under sin färd 
ner i kistan, som inte bör ha 
skramlat tom när den vand-
rades hem framåt sent.

Den 1 augusti, som var en 
torsdag, kunde vi passa på att 
skåda bilar, mest av äldre sort, 
som passerade Nittsjö som en 
del av Classic Car Week. Efter 
en liten lek som vi kan kalla 
»Jakten på den försvunna 

grillen« kunde bystugefören-
ingen ägna sig åt att till be-
sökare och deltagare i crui-
singen försälja både korv och 
hamburgare med läsk, samt 
kaffe med kaka. Denna verk-
samhet inbringade en hyfsad 
slant till bystugeföreningens 
verksamhet. Vädret, förres-
ten, var strålande.

När vi hade kommit en bit 
in i december, närmare be-
stämt till lördagen den 7, så 
var det liv och rörelse i byns 
norra ände. Och då talar vi 
inte om den sorts liv och rö-
relse som den motorburna, 
och troligen lätt lomhörda, 
ungdomen ibland för med sig, 
utan den sorten som orsakas 
av en välbesökt julmarknad 
vid Café Gökungen med till-
hörande knallar. Med snö på 
marken kunde julstämning-
en infinna sig och slantar och 
varor bytte ägare. Eldar värm-
de frusna besökare, vilka ock-
så naturligtvis gjorde ett be-
sök hos Nittsjö Keramik. När 
marschallerna tändes längs 
Keramikvägen så kunde da-
gens sista besökare njuta av 
en stämningsfull avslutning 
på dagen.

Vi ska inte glömma att tala 
om att Nittsjö Keramik done-
rade granen som stämnings-
fullt kunde lysa upp tillvaron 
vid bystugan under den mör-
kaste tiden på året.

När vi vant oss av med den 
goda julmaten och hankat oss 
fram till slutet av den påföl-
jande månaden så kunde vi 
den 25 januari få uppleva en 
klabbfest i Nittsjö bystuga 
som gästades av ingen min-
dre än Janne Krantz som mu-
sicerade och orerade så att 
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väggarna fortfarande går i en 
rodnande ton. Med tanke på 
vad som sägs om skrattet så 
steg nog den förväntade livs-
längden bland festdeltagarna 
med åtskilliga år. 

Föga anade vi då den vänd-
ning som tillvaron skulle 
ta. Den planerade hantverks-
dagen fick tillsammans med 
midsommarfirandet, och års-
möten och städdag, läggas i 
den berömda malpåsen. Några 
ivriga bybor tog dock på eget 
initiativ på sig att genom-
föra en städdag i det min-
dre formatet, vilket givetvis 
uppskattades, och årsmöten 
kunde, som tidigare nämnts, 
hållas den 9  augusti.

NITTSJÖ SAM -
FÄLLIGHETSFÖRENING

Årsmötet kunde besluta om 
omval på samtliga poster i 
styrelsen och för revisorspos-
terna. Verksamhets- och revi-
sionsberättelserna presente-
rades och godkändes.

Ett förslag till en avtalskri-
velse mellan ägare till mark 
som inte tillhör Nittsjö, men 
där virke kommer att utfors-
las via samfällighetens vägar, 
och samfälligheten omtala-
des. Avtalet avser att säker-
ställa ansvar och ersättning 
för de körskador som kan 
uppstå vid utforsling av virke 
och liknande transporter. Då 
avtalet ännu inte är helt ge-
nomarbetat så har styrelsen 
i uppdrag att arbeta vidare i 
saken.

Det påtalades också att vi i 
byn har fått nya, och nydesig-
nade, vägnamnsskyltar och 
detta har finansierats genom 

att samfällighetsföreningen 
och bystugeföreningen med 
en gemensam ansträngning 
delat på kostnaden till hälf-
ten var. Flertalet av de gamla 
skyltarna var i det närmaste 
oläsliga och bytet var väl mo-
tiverat.

Då byns snöröjare sedan 
drygt tre decennier, Åke Ol-
las, meddelat att han har av-
sett att unna sig en och an-
nan sovmorgon även snöiga 
dagar har samfälligheten nu 
skrivit avtal med Bloms Ma-
skin & Mark, som från och 
med kommande vinter kom-
mer att ansvara för att hålla 
samfällighetens vägar fram-
komliga och väl underhållna 
vintertid.

Vi passar på att rikta ett 
stort och varmt tack till Åke 
för de år som gått och vi hopp-
as att du får njuta av din ledi-
ga tid, även om vi misstänker 
att den nog kommer att fyllas 
med någon aktivitet och att 
sofflocket förblir oanvänt!

För den som har läst så här 

långt och fortfarande inte för 
sitt liv kan komma på vem den 
nämnde Åke Ollas är, så kan 
redaktören meddela att han 
även går under det mer välbe-
kanta namnet » Ollas-Åke«.

(–Ja, se där, nu trillade den 
ner, polletten!)

Då föregående vinter var 
mild, så till vida att vinter-
väghållningen blev förhål-
landevis fördelaktig ur eko-
nomisk synvinkel beslutades 
att någon uttaxering inte 
skulle göras detta år.

Det finns skäl att åter på-
minna om byns två vägfogdar 
(och tillika styrelseledamöter 
i samfälligheten) Åke Kjäll 
(Tempelvägen) och Leif Witasp 
(Kalkbanan) som kan kontak-
tas när man ser att det finns 
behov av underhåll på vägar 
som tillhör samfälligheten.

Förutom några enstaka in-
satser föreligger inte några 
större arbeten å byns vägar 
förutom det normala vinter- 
och sommarunderhållet.

Året som gått
Under året har vägsektionen 
svarat för löpande underhåll 
av byns vägar och anlägg-
ningar. Kostnaderna har dels 
bestått av saltning, buskröj-
ning/vägslåtter, snöröjning 
och grusning. Utöver detta 
finns intet att meddela.

JAKTLAGET
Nittsjö är litet men viltrikt 
sett till sin areal. Här finns 
mycket rådjur och älgtätheten 
är bland de högsta i kommu-
nen. Nittsjö är dock inte bara 
litet utan även långsträckt, 
vilket innebär att »våra« äl-
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Nittsjö Bystugeförening
Namn      Uppdrag    Telefon  
Gun-Britt Dahlberg    ordförande    070-245 50 69
Genevieve Bjurenstedt    kassör     076-196 21 06
Lena Erkers     styrelseledamot   076-878 09 13
Ove Sjörs     styrelseledamot   070-593 43 86
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

gar ibland står på grannmar-
kerna. Ibland har vi åtta – ja, 
kanske upp till tio – ekipage 
på marken. Ibland något en-
staka eller inget alls. 
Den generellt höga täthe-
ten har dock även nackde-
lar. De flesta år har vi flera 
påkörningar längs Rv70 och 
betestrycket är högt, vilket 
kan ses på en del tallbestånd. 
Högst täthet är det i mar-
kerna kring templet och inte 
minst i grannbyn Sätra.

Sedan några år tillbaka 
brukar Nittsjö jaktlag jaga älg 
tillsammans med Sätra. Vi 
brukar fokusera på markerna 
norr om retreatgården som 
ligger mellan Rv70, Sätravä-
gen och Nittsjövägen, men 
jakt bedrivs även på Nittsjö-
skogen ovan fabriken och upp 
längs Nittsjö skogsväg/Ram-
formyrvägen. 

Älgjakt bedrivs nästan en-
bart på lördagar och vi brukar 
sätta upp skyltar på de aktuel-

la vägarna. Detta som upplys-
ning och innebär naturligtvis 
ingen begränsning för er som 
ändå vill besöka skogen. Men 
det kan ju vara bra att veta att 
det jagas.

Vi i jaktlaget hoppas att 
jakten i år går så bra att vi 
kan få till en älgfest i bystu-
gan igen. Det var ju några år 
sedan nu.
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VALBEREDNINGEN
Valberedningen, som tillkom 
2013 för att underlätta vid 
tillsättande av nya styrelse-
medlemmar när behov finns, 
är gemensam för både bystu-
geföreningen och samfällig-
heten. 

Betydelsen av valbered-
ningens arbete belystes vid 

årsmötena i augusti då detta 
är ett viktigt instrument för 
att upprätthålla en god de-
mokratisk ordning i fören-
ingarna och dess styrelser.

Valberedningen bör ar-
beta aktivt med att föreslå 
kandidater till styrelserna 
inför årsmötena genom att 
vara lyhörd inför sittande le-
damöter och nya aspiranter. 

Kontakta gärna valbered-
ningens ledamöter om du 
känner dig kallad att ingå 
i någon av styrelserna eller 
har förslag på lämplig kandi-
dat.

Parkeringsförbud och trafikvett
Det är på sin plats med att på-
minna hastighetsgränsen på 
byns vägar är 50 km/h. 

Detta betyder inte att man 
måste hålla denna hastighet, 
utan att man inte får köra 
fortare än så. Varken med 
personbil, lastbil eller annat 
motorfordon.

Har man dessutom skaffat 
sig körkort så vet man också 
att man ska anpassa hastighe-
ten efter rådande omständig-
heter. Detta kan vara när sik-
ten framåt är begränsad på 
grund av till exempel kurvor 
eller när det är halt, eller när 
många trafikanter, såväl gåen-
de som hjulburna och ryttare, 
behöver samsas på vägbanan.

Om man, speciellt vinter-
tid, märker att bilen plötsligt 
börjar åka slalom över både 
egen och mötande körbana 
så bör man uppmärksamma 
i tid att lämplig hastighet 
för fordonet är 0 km/h och 
därför lämna bilen hemma 
och istället gå till fots eller 
ta bussen. Detta har dock vid 
flera tillfällen uppmärksam-
mats av somliga förare först 
när fordonet abrupt har nått 
denna hastighet vid sidan av 

vägen ute på en åker eller i di-
ket. Om man råkar ut för en 
dylik händelse bör man tänka 
över följande:
1. Finns det något speciellt 

skäl till att jag utsätter 
mig själv och mina med-
trafikanter för den risk 
som mitt framförande av 
fordonet innebär?

2. Om ordet »risk« under 
punkt 1 är svårt att förstå 
bör man överväga att åter-
lämna sitt körkort och säl-
ja fordonet till någon som 
behärskar framförandet av 
detsamma på ett säkert sätt.

Påpekas bör också att det 
numera råder parkerings-
förbud längs Keramikvägen, 
från Börsgatu och norrut. 
Parkeringsförbudet har till-
kommit för att se till att väg-
hållningen ska fungera och 
att vägen är framkomlig för 
trafik i båda riktningar, samt 
för att göra vägen säker för 
alla trafikanter som nyttjar 
vägen.

Saknar man parkerings-
plats vänder man sig till 
fastig hetsägaren där man 
bor.
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Gamla gårdar i Nittsjö
En bok om Nittsjös historia i allmänhet och om dess befolkning 

genom tiderna i synnerhet. Med utgångspunkt i de gårdar som fanns 
i Nittsjö vid tiden för storskiet (cirka 1830) får vi, förutom en allmän

genomgång av byns historia, en redogörelse över folket på gårdarna 
– från 1600-talet fram till 2020.

Överskottet går till Nittsjö bystugeförening.

Nyhet!Nyhet!

Nittsjö
Bystugeförening
Nittsjö
Bystugeförening

Köp den hos Nittsjö Keramik, 
på Sörlins Bokhandel eller 

direkt av bystugeföreningen!

Nu är den äntligen här!
»Gamla gårdar i Nittsjö« – boken som är en guldgruva för alla med anknytning till Nittsjö. 
Boken bygger på Bengt Pershagens skrift med samma namn som publicerades 2010, och är 
i denna lyxiga utgåva kompletterad med bland annat senare års ägarförhållanden och ett 
stort antal bilder med anknytning till gårdarna. Ett omfattande personnamnsregister finns 
också med för att hjälpa till att hitta rätt.

Köp boken till dig själv eller någon du tycker om! Varför inte som en julklapp? Förutom 
läsglädjen så kan du njuta av att du bidrar med en slant till bystugeföreningen då hela över-
skottet går till föreningens kassa. På så vis hjälper du till att hålla verksamheten igång och 
att vi kan fortsätta ordna midsommarfirande och klabbfester och annat som kommer alla i 
byn till del. Boken kostar bara 340 kr, men du får så mycket mer tillbaka!

Köp den hos Nittsjö Keramik eller på Sörlins Bokhandel. Vill du köpa den direkt av bystu-
geföreningen kontaktar du Anders Laggar på 070-633 90 35 eller via mejl info@nittsjo.nu.
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Nittsjö
Bystugeförening
Nittsjö
Bystugeförening

Tävla och vinn!
På föregående uppslag hittar du Nittsjö-
Krysset. Lös det och bilda ett ord av bokstä-
verna markerade med 1–9. Skicka ordet som 
du får fram till redaktören för blaskan, an-
tingen som ett SMS till 070-633 90 35, via 
mejl på  info@ nittsjo.nu, eller på annat lämp-
ligt sätt, så har du chans till att vinna ett eget 
exemplar av den nya boken »Gamla gårdar i 
Nittsjö«. Märk ditt meddelande med »Nitt-
sjö-krysset« och ditt eget telefonnummer.

Dragning av vinnaren sker den 31 oktober 
2020. Vinnaren presenteras på bystugefören-
ingens Facebooksida och på hemsidan.

Lycka till! 

Gravallvarligt...
Nästan helt

© laggar@telia.com

Jag griper ett halmstrå och 
söker den underbara kvinna som 
uppmärksammade min belägen-
het när jag i vintras råkade spå-
ra ur med mina nytjärade skidor 
under en tur i elljusspåret mot 
Vikarbyn, i höjd med Trollskuru, 
och råkade trassla in mig i kabel-
bindningarna. 

Du stannade och log ett inta-
gande leende och jag förstår nu 
att du ville hjälpa mig på fötter 
och att du dessutom erbjöd mig 
ett handtag.

Jag fattade det inte då, men 
jag behöver ett nu. Därför skulle 
jag bli glad om du och jag skulle 
kunna göra ett omtag och kan-
ske träffas och hålla om varann.

Jag hoppas att du greppar vad 
jag menar och inte tar illa upp.

sign »Vi två, och en Swix Blå«

EFTERLYSNING
En bättre begagnad fornnordisk 
synvinkel säljes p g a träffat en 
nyskild tjej och behöver städa 
upp lite här hemma...

sign »JÅ«

SÄLJES
En tumstock av märket »Hul-
tafors« av äkta smålandsbjörk, 
längd 2 m, skänkes till måttfull 
själ. Ett unikt exemplar då fabri-
ken inte tillverkar dessa längre.

sign »enochfyrtiosju«

SKÄNKES

Jag letar efter en ålderdomlig 
synvinkel, gärna av konservativt 
snitt, p g a dejtar en nyskild man 
och vill imponera med en lite tuf-
fare stil. Shabby chic, liksom...

sign »Ebba«

Kofot, bultsax och skärbrännare 
uthyres på livstid.

sign »fastpåkåken«

Efter klabbfesten i vintras kan 
jag inte hitta mitt ögonmått. Är 
det någon som sett det?

sign »Groggen«

Varför fick jag inte någon ny 
flagga på stången i år?

sign »Tuppen«

Ett par guldtior bytes mot bättre 
begagnad femhundring. Eller två.

sign »Pank«

KÖPES

UTHYRES

FÖRLORAT
ÖVRIGTBYTES

En moped av märket Zündapp 
KS50, årsmod -69 med ram-
nummer 5.681945, hittades den 
27 augusti i diket vid korsningen 
Kalkbanan/Nittsjövägen. Den är 
kornblå och har en bula på vän-
ster sida av tanken, gummit på 
kicken är borta och den har nam-
net »Björn« inristat på framskär-
men. Återfås mot beskrivning.

Redaktionen

UPPHITTAT
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På gång i Nittsjö
 
5/12 Julmarknad vid  
 Café Gökungen

24/12 Tomten kommer!
 
1/1 Nytt år, 
 nya bekymmer...
 
Jan Klabbfest?

Påsk Älgfest?

15/5 Hantverksmarknad

24/6 Midsommarfirande
 vid bystugan

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

vô bistugu...
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Det har framkommit ett för-
slag att göra Nittsjö till en 
lupinfri by utanför våra träd-
gårdar. 

Visst skulle det vara trev-
ligt om vi tillsammans skulle 
kunna bekämpa lupinen och 
låta de ursprungliga arterna 
få återkomma? Med ganska 
små insatser från var och en 
går det att på några år bli av 
med lupinerna genom att hin-
dra att de går i blom och bild-
ar frö. 

För det är väl ängsklockor, 
blåklockor och prästkragar vi 
vill ha på våra ängar och åker-
kanter och i vägkanten? 

Blomsterlupin utvärderas för att 
eventuellt tas upp på en nationell 
förteckning över invasiva främman
de arter som kommer att omfattas 
av olika förbud.

Blomsterlupinen utgör ett hot 
mot biologisk mångfald då den kon
kurrerar ut växter i de miljöer som 
den trivs i, som till exempel vägkan
ter och järnvägsbankar. På sikt kan 
blomsterlupin påverka vegetationen 
där den etablerat sig på grund av sin 
förmåga att binda kväve och därmed 
gödsla marken. I de naturligt magra 
jordarna som den vanligen växer i 
kan tillskottet av kväve exempelvis 
göra att ängsblommor ersätts av mer 
kväveälskande växter.

Bidra gärna till att bekämpa 
blomsterlupinen genom att slå 
den innan den sätter frö, slå gär‑
na flera gånger på en växtsäsong. 
Vid en mindre förekomst kan du ta 
bort hela växten genom att gräva el
ler dra upp den. Växtmaterialet bör 
tas bort så att växtplatsen inte blir 
för näringsrik. Återkom till samma 
område senare under växtsäsongen 
och även följande år för att ta bort 
växterna som har grott från fröna i 
marken.«

Jättebalsamin
Jättebalsaminen är en annan 
invasiv art som inte naturligt 
hör hemma i vår flora.

Bekämpningen liknar den för 
lupinen men med den skillna-
den att växtdelar och frön ska 
brännas. 

Naturvårdsverket igen:
»Spridning av jättebalsamin 

kan förhindras genom att slå den 
innan den blommar och sätter frö. 
Se till att ta bort fröställningarna 
från området eftersom fröna kan 
eftermogna. Samma område bör 
besökas senare under växtsäsong
en och även följande år för att ta 
bort växter som har grott från frön i 
marken. Var försiktig vid hantering 
av växten, frön och jordmassor som 
kan innehålla frön. De ska inte kom
posteras utan förbrännas eller läm
nas till återvinningscentral. Hör 
med din kommun om du får bränna 
trädgårdsavfall i egen regi eller om 
de tar emot växtavfall från invasiva 
främmande arter för förbränning 
vid återvinningscentralerna.«

En tredje invasiv art som 
finns i våra trakter är: 

Kanadensiskt gullris

Lupinfritt i Nittsjö?

Jättebalsamin, Impatiens glandulifera. 
Bild från Wikipedia.

Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus. 
Bild från Wikipedia.

Kanadensiskt gullris, Solidago cana-
densis. Bild från Wikipedia.

På Naturvårdsverkets hem-
sida kan man läsa följande om 
lupiner:

»I Sverige noterades blomster
lupin första gången som förvildad 
1870 i Skåne. Lupinen är etablerad 
i hela landet förutom Norrbottens 
inland och norra fjällen. Arten spri
der sig snabbt och är vanligt före
kommande längs vägar, järnvägar 
och skräpmark samt i trädgårdar. 

Blomsterlupin omfattas idag inte 
av den lagstiftning som rör invasiva 
främmande arter, men eftersom den 
är mycket invasiv rekommenderar 
Naturvårdsverket att man avstår 
från att plantera den och försöker 
förhindra att den sprider sig om 
man har den på sin mark.

För att bekämpa kanadensiskt 
gullris krävs återkommande 
slåtter minst två gånger per 
växtsäsong i några år. Växtav-
fallet lämnas i brännbart på 
återvinningscentralen i väl för-
slutna sopsäckar. Metoden kan 
även kompletteras med bort-
grävning av rötter. Dock får inte 
jordmassor kontaminerade med 
invasiva främmande arter spri-
das i naturen utan behöver han-
teras på ett säkert sätt för att 
minimera spridning.
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Facebook
Vi påminner om bystugeför-
eningens sida på Facebook 
där du hittar information om 
byn, bystugeföreningen och 
kommande och avklarade 
aktiviteter samt bilder från 
olika tillfällen.

Du är självklart välkommen 
att bidra med innehållet på 
sidan! Skicka ett meddelande 
om du vill dela med dig av 
något du tycker är intressant.

 
Sök på Nittsjö Bystugefören-
ing och klicka på ”gilla” så att 
du inte missar något viktigt!

Gilla Nittsjö
Bystugeförening
på Facebook

Lördagen den 5/12 
kl 11-16

Lördagen den 5/12 
kl 11-16

VID CAFÉ 
GÖKUNGEN
VID CAFÉ 
GÖKUNGEN I NITTSJÖI NITTSJÖ
JULMARKNADJULMARKNAD
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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 kunnat 
 genomföras, och årets 

intäkter från Dalhalla uteblir, 
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 11 eller 
betala via  Internet. 

Betalningsmottagare: 
Nittsjö bystugeförening, 

bankgironr: 5965‑1588  



VViillll  dduu  vvaarraa  mmeedd  ssoomm  
fföörrssäälljjaarree  vviidd

jjuullmmaarrkknnaaddeenn
hhooss  CCaafféé  GGöökkuunnggeenn??

Kontakta
Anna Laar
070-659 77 16

Kontakta
Anna Laar
070-659 77 16

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.

Uthyrningsansvarig för  
bystugan är Anna Laggar,  
070-659 77 16.

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!


