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Nittsjö Samfällighetsförening och Nittsjö Bystugeförening 
har haft årsmöte  20 april 2013. Nästan 20 personer deltog. 
Nittsjö Jaktlags årsmöte sköts upp till ett senare datum. 

rbetet med att måla 

Astaketet runt bystugan, 
som inleddes förra året 

med tvättning av delen mot 
vägen, kommer att fortsätta i 
samband med årets städdag.

STÄDDAGEN  har förlagts till 
lördagen den 25 maj med 
start kl 09:00. Alla hälsas 
välkomna att delta i arbetet. 
Nittsjö Bystugeförening bjuder 
på lunch med dryck vid grillen.  

Rödfärg och penslar kommer 
att införskaffas, men medtag 
gärna ett lämpligt kärl till 
färgen om du känner för att 
deltaga i målningsarbetet. I 
annat fall så är det lämpligt att 
ta med kratta, skottkärra eller 
liknande som kan användas 
vid städning av bystugetom-
ten. Och glöm för all del inte 
det glada humöret, det vackra 
vädret står föreningen för!

Ansvariga för midsommarfir-
ande för 2013 är ”Ovan 
backen”, vilka även ansvarar 
för iordningställande av 
julgran till advent. 

Uthyrning av bystugan sker 
tills vidare enligt de priser och 
villkor som sattes upp vid 
föregående årsmöte:

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.

Uthyrningsansvariga för 
bystugan är Anna och Anders 
Laggar, tel 0248-79 82 03.

Cruisingen under Classic Car 
Week kommer även i år att 
passera byn. Cruisingen äger 
rum torsdagen den 1 augusti, 

vecka 31, med start från 
travbanan kl 17:00. Duka upp 
med pick-nick ioch njut av alla 
vackra bilar!

Dalhalla Styrelsen tackar alla 
som i fjol deltog i Dalhalla-
arbetet och kan konstatera att 
detta inbringade 27 600:- till 
föreningens kassa. Kerstin 
Mases och Gun-Britt Dahlberg 
tar liksom tidigare år emot 
anmälningar inför sommarens 
evenemang . Arbetet består i 
att vara parkeringsvakt, riva 
biljetter samt att sälja 
program, då i sockendräkt.
 
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. Bystugeförening-
ens kassör är kontaktperson 
om man vill ge ett bidrag.  

Det frivilliga bidraget  för 
fjolåret uppgick till totalt 
3 300:-, vilket föreningen 
tackar för och vädjar samtidigt 



även i år om ett frivilligt 
bidrag om minst 100 kr. 
Använd gärna bifogade 
inbetalningsavi eller betala via 
Internet. 
Betalningsmottagare 
Nittsjö bystugeförening, 
bankgironr: 5965-1588  

Valberedning
Årsmötet beslutade att 
tillsätta en valberedning, 
gemensam för både 
bystugeföreningen och 
samfälligheten, för att 
underlätta vid tillsättande av 
nya styrelsemedlemmar när 
behov finns. Kontakta gärna 
valberedningen om du känner 
dig kallad att ingå i någon av 
styrelserna.

Året som gått. 
Städdagen den 12 maj 
lockade ca 25 deltagare och 
tillsammans hjälptes man åt 
att tvätta staketet, laga 
midsommarstången och 
kratta bystugetomten. Efter 
utfört arbete avnjöts korv och 
hamburgare med dryck.

Det traditionella midsommar-
firandet vid bystugan under 
torsdagskvällen anordnades av 
”nedan backen” med musik 
kring stången av spelemän 
och för underhållningen i det 
strålande vackra vädret stod 
Nittsjö Kvarn.

Även för uppsättning och 
nedtagning av julgranen 

ansvarade ”nedan backen”. 
Julgranen skänktes av Robert 
Löfgren och lyste upp i vinter-
mörkret med sitt vackra sken.

Dala Energi hade information 
om fiberanslutning via 
stadsnätet den 19 juni för 
intresserade bybor. De gräv-
ningsarbeten som påbörjades 
för bland annat stadsnätet 
under 2012 kommer att 
återupptas under den 
närmaste tiden och slutföras 
under året.

Nittsjö Bystugeförening
Namn    Uppdrag       Telefon
Gun-Britt Dahlberg  ordförande      0248-172 18
Birgit Nilses   kassör       0248-171 72
Lena Erkers   styrelseledamot      0248-175 31        
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

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

Gräsklippning
Som vanligt hjälps vi åt inom respektive område med gräsklippningen. Hör med din 
kontaktperson vilken dag detta kan ske.  Nytt för i år är att vi klipper gräset varje vecka fram till 
midsommar eftersom gräset växer fort under denna period. Detta innebär även att vi kommer 
att rotera nedanstående schema varje år för att det ska bli rättvist.

Vecka  Område   Kontaktperson       Telefon 
v. 22   Nedan backen Robert Olofsson     0248-203 35
v. 23   Fabriken  Per Löfgren      0248-171 33
v. 24   Ovan backen Evald ”Evve” Karlsson    073-053 71 98
v. 25   Östigålar  Gun-Britt Dahlberg     0248-172 18
v. 27   Nedan backen Robert Olofsson     0248-203 35
v. 29   Fabriken  Per Löfgren      0248-171 33
v. 31   Ovan backen Evald ”Evve” Karlsson    073-053 71 98
v. 33   Östigålar  Gun-Britt Dahlberg     0248-172 18  
v. 35   Nedan backen Robert Olofsson     0248-203 35

nder året har väg-

Usektionen svarat för 
löpande underhåll av 

byns vägar och anläggningar. 

Kostnaderna har i vanlig 
ordning dels bestått av 
grusning, snöplogning, 
saltning m m. Utöver det 
löpande underhållet har två 
stycken trummor bytts ut efter 
Kalkbanan.

Årsmötet beslutade att inte 
göra någon uttaxering detta 
år då förra årets överskott 
förväntas täcka detta års 
budgeterade underskott.

Kommande arbeten som skall 
utföras inom de närmaste 
åren:
ŸDikning och kantskärning av 
Kalkbanan för att underlätta 
vattenavrinning. 
ŸByte av trumma mellan 
dammen och övre dammen. 
ŸFortsatt översyn av trummor.
ŸHögröjning av Templetvägen. 
Ett område som sträcker sig 
2 m ut från vägkant och 
4,6 m upp skall vara fritt från 
buskar, träd och grenar enligt 
Trafikverkets riktlinjer för att 
föreningen ska beviljas 
statliga och kommunala 
bidrag.

Samfällighetsföreningen På gång i Nittsjö
25/5 Städdag vid bystugan

20/6 Midsommarfirande

1/8 CCW-cruising genom      
 byn

7/12 Julmarknad vid   
 Gökungen

Facebook
Vi påminner om bystuge-
föreningens 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 

Valberedningen
Namn    Uppdrag       Telefon
Anna Laggar   sammankallande ledamot      0248-79 82 03
Timo Laxmin   ledamot       076-131 37 50

du vill dela med dig av något 
du tycker är intressant.

Sök på Nittsjö Bystugeförening 
och klicka på ”gilla” så att du 
inte missar något viktigt!
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Nittsjö
Bystugeförening

Gilla Nittsjö 
Bystugeförening 
på Facebook

Öppettider 6/6 - 18/8 dagligen kl 11-16. 
Tel 070-631 92 56 

Välkommen!
www.gökungen.com
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Och du, glöm inte: 

STÄDDAG vid bystugan lördagen den 25 maj!

Smycken & trasmattor
www.videkisse.se

Bankgiro

5965-1588

Butiken är öppen:

Vardagar 9-18
Lördagar 9-14

Söndagar (jun-aug)
12-16 

Tel 0248-171 30
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