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Nittsjö Samfällighetsförening, Nittsjö Bystugeförening 
och Nittsjö Jaktlag har haft årsmöte  14 april 2012.
Cirka 25 personer mötte upp. 

et hårda vädret i 

Dsamband med 
stormen Dagmar i 

vinter fick majstången på fall, 
toppen gick av och vi får 
därför nöja oss med en 
kortare stång i år. En ny ligger 
dock på tork bakom uthuset. 
Stången ska vara klar till 
sommaren 2013.

Eftersom det finns ett 
omfattande behov av arbete 
med bland annat reparation 
av staketet, målning av bok-
stäverna till texten ”Nittsjö 
Bystuga” på fasaden och 
iordningställande av stången 
samt krattning av tomten 
bestämdes att det behövs en 
heldag för att klara detta.

Därför beslutades om en 
STÄDDAG lördagen den 12 
maj med start kl. 09.00. Alla 
hälsas välkommen att delta i 
arbetet. Bystuge-föreningen 
bjuder på lunch med dryck vid 

grillen. Medtag kratta, 
skottkärra eller annat lämpligt 
verktyg.

Ansvariga för midsommarfir-
ande 2012 är ”Nedan backen”, 
vilka även ansvarar för iordning-
ställande av julgran till advent. 
 
Vid årsmötet beslutades om en 
ändring av pris för uthyrning 
av bystugan samt införande av 
nya villkor gällande uthyrning 
av bystugan vintertid.

Hyrestariff bybor: 500 kr /dag  
eller 1000 kr/ helg.
Icke bybor: 1000 kr/ dag  eller 
3000 kr/helg.

Bystugan hyrs ut året runt, men 
vintertid ansvarar hyrestagaren 
att på egen hand ordna med 
snöröjning när så krävs.

Uthyrningsansvarig för 
bystugan är Gun-Britt 
Dahlberg, tel 0248-17218.

Cruisingen under årets 
upplaga av Classic Car Week 
kommer att passera byn. 
Cruisingen äger rum på 
tisdagen vecka 31. Duka upp 
med pick-nick och njut av alla 
vackra bilar!
 
Dalhalla Styrelsen tackar alla 
som i fjol deltog i Dalhalla-
arbetet. Kerstin Mases och 
Gun-Britt Dahlberg tar emot 
anmälningar liksom tidigare 
år. Arbetet består i att vara 
parkeringsvakt, riva biljetter 
samt att sälja program, då i 
sockendräkt.
 
Nittsjö bystugefond Nittsjö 
bystugefond instiftades 1995, 
och är en fond vars medel 
skall användas till att 
utsmycka och försköna 
bystugan. Alla bidrag bokförs i 
en separat minnesbok. By-
stugans kassör är kontaktman 
om man vill ge något bidrag.  
 



Frivilligt bidrag Föreningen 
tackar för fjolårets bidrag och 
vädjar även i år om ett frivilligt 
bidrag om minst 100 kr, 
använd gärna bifoga-de 
inbetalningsavi eller betala via 
Internet, betalningsmotta-gare 
Nittsjö bystugeförening, 
bankgironr: 5965-1588  

Fiberanslutning till bystugan 
för framtida behov diskutera-
des under årsmötet eftersom 
det under året kommer att 
grävas ner fiber genom byn 
och till de som anmält intresse 
till Dala Energi. I samband med 
grävningsarbetet kommer även 
de nu befintliga luftledning-
arna för el att grävas ner.  

Traditionellt midsommar-
firande vid bystugan 2011, 
anordnades av ”östigålar”, 
och inleddes med en parad 
från Elsie Börjes gård till 
bystugan med spelemän i 
täten. Lövat hjärta och ringar 
bars av byfolk, ca 100 
personer kom för att fira. 
För underhållningen stod 
Nittsjö Kvarn.

Uppsättning och nedtagning 
av julgranen ordnades även 
detta av ”östigålar”. 
Julgranen skänktes av Sven 
och Margareta Nygårds.

På långfredagen den 6 april 
2012 anordnades det påskfest 

med älgtacos i bystugan. 
Tillställningen arrangerades av 
Nittsjö Jaktlag, och den visade 
sig vara både välbesökt och 
trevlig. 

Nittsjö Samfällighetsförening 
Namn    Uppdrag       Telefon
Magdalena Laggar   ordförande och kassör i vägsektionen  0248-205 11
Maria Hjärp   vice ordförande och kassör i samfälld mark  0248-172 41
Klaus Schramm  styrelseledamot       0248-170 04
Storgärds Åke Kjäll  styrelseledamot       0248-170 85
Leif  Witasp   styrelseledamot       0248-205 67
Sven Nygårds   styrelsesuppleant      0248-170 44
Sten-Ove Solvik  styrelsesuppleant      0248-202 33
Lena Erkers    revisor       0248-175 31
Per-Olof Fyhr   revisor         0248-201 94
Anders Laggar   revisorsuppleant      0248-79 82 03

Nittsjö Bystugeförening
Namn    Uppdrag       Telefon
Gun-Britt Dahlberg  ordförande      0248-172 18
Birgit Nilses   kassör       0248-171 72
Per-Olof Fyhr   styrelseledamot      0248-201 94
Anders Laggar  styrelseledamot      0248-79 82 03
Maria Hjärp   styrelsesuppleant      0248-172 41
Maria Jansson  styrelsesuppleant      073-070 42 46
Margareta Clas-Nygårds revisor       0248-170 44
Kerstin Mases  revisor       0248-170 63
Gun Steger     revisorsuppleant      0248-170 69

Gräsklippning
Som vanligt hjälps vi åt inom respektive område med gräsklippningen.
Hör med din kontaktperson vilken dag detta kan ske.  

Vecka  Område   Kontaktperson       Telefon 
v. 22   Östigålar  Gun-Britt Dahlberg     0248-172 18  
v. 24   Nedan backen Robert Olofsson     0248-203 35
v. 26   Fabriken  Per Löfgren      0248-171 33
v. 28   Ovan backen Evald ”Evve” Karlsson    073-053 71 98
v. 30   Östigålar  Gun-Britt Dahlberg     0248-172 18
v. 32   Nedan backen Robert Olofsson     0248-203 35
v. 34   Fabriken  Per Löfgren      0248-171 33
v. 36   Ovan backen Evald ”Evve” Karlsson    073-053 71 98

nder året har väg-

Usektionen svarat för 
löpande underhåll av 

byns vägar och anläggningar. 

Kostnaderna har dels be-stått 
av grusning, snöplog-ning, 
saltning m m. Sedan har 
åtgärder utförts för att 
förbättra vår vägstandard:

ŸBörsgatu har belagts med 
bärlagergrus, samt grusats då 
den for illa i tjällossningen. 
ŸVägen från Kvarndammen till 
Kalkbanan har ställts i 
ordning för gång och 
cykeltrafik genom att dikning 
och grusning har utförts. 
ŸDikning, stenplock och 
uppgrusning har utförts efter 
Snisgatu.

På tur att åtgärdas står 
Kalkbanan som är i behov av 
kantskärning, dikning och 
justering av vägkropp.
Även i år kommer en 
uttaxering att göras för att 
finanserna upprustning och 
underhåll. 

 
Samfälligheten har blivit 
kontaktad av Dala Energi som 
ska gräva för att lägga ned 
fibernät i byn samt lägga ned 
de luftledningar som återstår. I 
samband med detta kommer 
två transformatorer att sättas 
upp på samfällighetens mark. 
Båda efter kalk-banan. Den 
ena är planerad i början av 
kalkbanan på vänster sida sett 
från Nittsjövägen och den 
andra på höger sida innan 
avfarten till Börsgatu.
 

Samfällighetsföreningen På gång i Nittsjö
12/5 Städdag vid bystugan

21/6 Midsommarfirande

31/7 CCW-cruising genom  
byn

8/12 Julmarknad vid   
Gökungen

Facebook
Nu har bystugeföreningen 
startat en egen sida på 
Facebook där du kommer att 
hitta information om byn, 
bystugeföreningen och 
kommande och avklarade 
aktiviteter.

Du är självklart välkommen att 
bidra med innehållet på sidan! 
Skicka ett meddel-ande om du 
har något du vill dela med dig 
av.

Sök på Nittsjö Bystuge-
förening och klicka på ”gilla” 
så att du inte missar något 
viktigt!
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NittsjöNittsjö
BystugeföreningBystugeförening
Nittsjö
Bystugeförening

Nu finns Nittsjö 
Bystugeförening 
även på Facebook

Öppettider 2/6 - 26/8 dagligen kl 11-16. 
Tel 070-631 92 56 

Välkommen!
www.gökungen.com

Mora Kontorsteam AB

Trycksponsor
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Och du, glöm inte: 

STÄDDAG vid bystugan lördagen den 12 maj!

Smycken & trasmattor
www.videkisse.se


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

