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Nittsjö Samfällighetsförening, Nittsjö Bystugeförening och 
Nittsjö Jaktlag har haft årsmöte den 4 maj 2014. Årsmötet 
hade tjugotalet besökare. 

tormen Ivar i 

Sdecember blev för 
mycket för den redan 

stympade majstången vid 
bystugan och den knäcktes på 
flera ställen. Även dalpilarna 
och gökarna fick skador och 
kommer att ersättas. En ny 
stång har lyckligtvis legat på 
tork och kommer att göras i 
ordning med hjälp av en 
snickare från Sätra. Stången 
kommer även att behöva 
målas innan den kan resas till 
midsommar. Förhoppningsvis 
kan målningsarbetet påbörjas 
under årets städdag vid 
bystugan. 

STÄDDAGEN  har i år förlagts 
till lördagen den 24 maj och 
vi börjar arbetet kl 09:00. Alla 
hälsas välkomna att delta i 
arbetet. Bystugeföreningen 
bjuder på lunch med dryck vid 
grillen.  

Förra årets målning av staketet 
kommer att återupptas där vi 
slutade. Medtag därför 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. Som vanligt bjuder 
bystugeföreningen på ett 
strålande väder och hoppas 
att det smittar av sig på 
humöret.

Nytt för i år är att de fyra 
geografiska ansvarsområdena 
för bland annat anordnande 
av midsommarfirande och 
gräsklippning minskas från 

fyra till tre genom att ”Ovan 
backen” och ”Östigålar” slås 
samman. Detta görs för att 
undvika att det blir en allt för 
stor belastning på ett för litet 
antal personer. Arbetet inom 
byn ska upplevas som något 
positivt och för detta krävs att 
så många som möjligt hjälps 
åt och att vi stöttar varandra. 
Vi hoppas dock att detta är en 
tillfällig lösning och att det 
snart kommer att finnas ett 
underlag för att återgå till 
fyra områden. 



Ansvariga för midsommarfir-
ande 2014 är ”Fabriken”, 
vilka även ansvarar för iord-
ningställande av julgran till 
advent. 

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

Hyrestariff 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 slutna 
sällskap. Hyrestagaren ansvarar 
för säkerheten och att lagar 
och regler efterlevs. 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 snö-
röjning när så krävs.

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

Cruisingen 
Under Classic Car Week 
kommer  cruisingen även i år 

att passera byn. Cruisingen 
äger rum torsdagen den 31 
juli, vecka 31, med start från 
travbanan kl 17:00. Duka upp 
med picknick och njut av alla 
vackra bilar!

Dalhalla 
Styrelsen tackar alla som i fjol 
deltog i Dalhallaarbetet och 
kan konstatera att detta 
inbringade 21 450:- till 
föreningens kassa. Arbetet vid 
Dalhalla är ovärderligt då det 
bidrar ekonomiskt till bystuge-
föreningens utveckling och 
aktiviteter. Gun-Britt Dahlberg 
tar emot anmälningar inför 
sommarens evenemang. 

Arbetet består i att vara 
parkeringsvakt, riva biljetter 
samt att sälja program, då i 
sockendräkt. Missa inte detta 
tillfälle att uppleva Dalhalla!
 
Nittsjö bystugefond 
instiftades 1995, och är en 
fond vars medel skall 
användas till att utsmycka och 
försköna bystugan. Alla bidrag 
bokförs i en separat minnes-
bok. Bystugeföreningens 
kassör är kontaktperson om 
man vill ge ett bidrag.  

Det frivilliga bidraget  för 
fjolåret uppgick till totalt 
4 450:-, 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
Valberedningen, som tillsattes 
2013 för att underlätta vid 
tillsättande av nya styrelse-
medlemmar när behov finns, 
är gemensam för både 
bystugeföreningen och sam-

fälligheten. Kontakta gärna 
valberedningens ledamöter 
om du känner dig kallad att 
ingå i någon av styrelserna 
eller har förslag på lämplig 
kandidat.

Året som gått 
Frågan är väl om inte vädrets 
makter stod för den största 
prestationen under 2013 års 
städdag den 25 maj. Strålande 
solsken gjorde lördagen till en 
underbar försommardag och 
ett tjugotal personer mötte 
upp för att tillsammans rensa 
undan gamla löv och annat 
skräp och kanske framför allt 
måla staketet. Efter några 
timmars arbete serverades en 
välförtjänt lunch bestående av 
hamburgare och korv med 
tillhörande dryck vid grillen. 
Därefter slutfördes arbetet 
med gemensamma krafter 
och resultatet låter sig inte 
skämmas! Ett stort tack till 
samtliga närvarande!

Det traditionella midsommar-
firandet vid bystugan under 
torsdagskvällen ordnades 
storartat av ”Ovan backen”. 
Den något stympade stången 
restes och det dansades runt 

stången i ett underbart väder. 
Medhavd mat tillagades på 
grillen och avnjöts både inom- 
och utomhus i ett härligt 
sällskap. Efter maten serve-
rades kaffe och efterrätt.  

”Ovan backen” hade även 
ansvaret för att julgranen kom 
på plats och den kunde sedan 
välbehövligt lysa upp det 
snöfattiga vintermörkret med 
sitt varma sken.

De grävningsarbeten som 
påbörjades för bland annat 
stadsnätet under 2012 kunde 
slutföras under året och vi kan 
nu glädjas av att nu ha ett 

framtidssäkert fibernät i byn 
för vår Internetkommuni-
kation samt ett säkrare elnät 
med mindre risk för elavbrott 
och att de mindre vackra 
luftledningarna har kommit 
ner i backen.

Även detta år så gick Classic 
Car Weeks cruising genom 
byn och vid bystugan hade ett 
drygt fyrtiotal besökare 
samlats för att beskåda de 
vackra bilarna som sakta gled 
genom byn.

Den andra november 
ordnades en uppskattad 
höstfest i bystugan och för en 
ringa slant blev man serverad 
olika soppor med hembakta 
bröd. Vi kanske kan hoppas 
på att detta blir en tradition.

På tal om tradition så kan vi 
även omnämna detta 
evenemang som en sådan. På 
långfredagen den 18 april 
2014 anordnade nämligen 
jaktlaget en mycket 
uppskattad påskfest där det 
bland annat serverades 
älgkorv och älgtacos. Kvällen 
lär har blivit sen säger ryktet...
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Nittsjö Bystugeförening
Namn    Uppdrag       Telefon
Anna Laggar   ordförande      070-659 77 16
Per-Olof Fyhr   kassör       0248-201 94
Lena Erkers   styrelseledamot      0248-175 31        
Gun-Britt Dahlberg  styrelseledamot      0248-172 18
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
Peter Dahlbom  revisor       070-268 33 18
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
Anders Laggar    styrelsesuppleant      0248-79 82 03
Sten-Ove Solvik  styrelsesuppleant      0248-202 33
Lena Erkers    revisor       0248-175 31
Per-Olof Fyhr   revisor         0248-201 94
Sven Nygårds  revisorsuppleant      0248-170 44

Gräsklippning
Som vanligt hjälps vi åt inom respektive område med gräsklippningen. Hör med din kontakt-
person vilken dag detta kan ske.  Även detta år klipper vi gräset varje vecka fram till mid-
sommar eftersom gräset växer fort under denna period. Vi kommer att rotera nedanstående 
schema varje år för att det ska bli rättvist.

Vecka  Område    Kontaktperson       Telefon 
v. 22   Fabriken   Anders Laggar      0248-79 82 03
v. 23   Ovan backen/Östigålar Gun-Britt Dahlberg    0248-172 18
v. 24   Nedan backen  Nelly Jonsson/Bo Ögrim     0248-208 80
v. 25   Fabriken   Anders Laggar      0248-79 82 03
v. 27   Ovan backen/Östigålar Gun-Britt Dahlberg    0248-172 18
v. 29   Nedan backen  Nelly Jonsson/Bo Ögrim     0248-208 80
v. 31   Fabriken   Anders Laggar      0248-79 82 03
v. 33   Ovan backen/Östigålar Gun-Britt Dahlberg    0248-172 18
v. 35   Nedan backen  Nelly Jonsson/Bo Ögrim     0248-208 80

Valberedningen
Namn    Uppdrag       Telefon
Timo Laxmin   sammankallande ledamot      076-131 37 50
Peter Dahlbom  ledamot       070-268 33 18

nder året har väg-

Usektionen svarat för 
löpande underhåll av 

byns vägar och anläggningar. 

Kostnaderna har i vanlig 
ordning bestått av grusning, 
snöplogning, saltning m m. 

Årsmötet beslutade att inte 
göra någon uttaxering detta 
år då förra årets överskott 
förväntas täcka en del av 
detta års väntade underskott.

Påpekas kan att hastigheten 
på de allmänna vägarna i byn 
har sänkts på de sträckor som 
tidigare hade 70 km/h. Nu är 
det 50 km/h som gäller på 
samtliga vägar i byn.

I år satsar vi på att åtgärda 
Kalkbanan med dikning, 
kantskärning och grusning.

Under hösten behöver vi även 
utföra högröjning av 
Templetvägen. 

Samfällighetsföreningen

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. Det är 
viktigt att dessa riktlinjer 
följs för att föreningen ska 
beviljas statliga och 
kommunala bidrag. 

Markägare som vill ta reda på 
sina träd som växer nära 
vägen uppmanas att göra det 
under sommaren.
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På gång i Nittsjö
24/5 Städdag vid bystugan
19/6 Midsommarfirande
31/7 CCW-cruising genom      
 byn
1/11 Höstfest i bystugan

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 
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!

Nittsjöböckerna säljs nu för endast 75:- per del! 
 

Den första Nittsjöboken innehåller bland annat 
en genomgång av hus och gårdar i byn medan 

den andra Nittsjöboken ger en inblick i hur 
människorna har levt och verkat genom tiderna.

Böckerna finns att köpa hos Nittsjö Keramik 
eller genom Nittsjö bystugeförenings styrelse. 

Mejla gärna nittsjobystuga@telia.com eller 
lämna ett meddelande på Facebook om du 

är intresserad av att köpa böckerna.

Du kommer väl på pubkvällarna i sommar?
Håll utkik efter aktuella datum!

www.gökungen.com

Nittsjö förr
Man kunde resa majstänger förr i tiden också, bilden från 
stallsplanen vid fabriken är tagen runt år 1900. Bilden från 
skolan (nuvarande bystugan) fotograferades den 12 maj 1928. 

Dalhalla i sommar
ChorusNight 7 juni
Robert Plant 14 juni
The Beach Boys 1 juli
Chess in Concert 4 juli
Chess in Concert 5 juli
Scorpions 11 juli
Malena Ernman 12 juli
Malena Ernman 13 juli
Diggiloo 19 juli 
Björn Skifs 20 juli
Björn Skifs 21 juli
The Legendary Tenor José 
Carreras 23 juli
Dwight Yoakam 27 juli
Kraftwerk 2 augusti
Tomas Ledin 4 augusti
P-Floyd 8 augusti
P-Floyd 9 augusti
Fyrverkerikonsert 30 augusti

Med reservation för ändringar.

Hyra bystugan?
Bybor: 500 kr /dag  eller 1000 kr/ helg.

Icke bybor: 1000 kr/ dag  eller 3000 kr/helg.
Kontakta Anna eller Anders Laggar 0248-79 82 03
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en genomgång av hus och gårdar i byn medan 

den andra Nittsjöboken ger en inblick i hur 
människorna har levt och verkat genom tiderna.

Böckerna finns att köpa hos Nittsjö Keramik 
eller genom Nittsjö bystugeförenings styrelse. 

Mejla gärna nittsjobystuga@telia.com eller 
lämna ett meddelande på Facebook om du 

är intresserad av att köpa böckerna.

Du kommer väl på pubkvällarna i sommar?
Håll utkik efter aktuella datum!

www.gökungen.com

Nittsjö förr
Man kunde resa majstänger förr i tiden också, bilden från 
stallsplanen vid fabriken är tagen runt år 1900. Bilden från 
skolan (nuvarande bystugan) fotograferades den 12 maj 1928. 

Dalhalla i sommar
ChorusNight 7 juni
Robert Plant 14 juni
The Beach Boys 1 juli
Chess in Concert 4 juli
Chess in Concert 5 juli
Scorpions 11 juli
Malena Ernman 12 juli
Malena Ernman 13 juli
Diggiloo 19 juli 
Björn Skifs 20 juli
Björn Skifs 21 juli
The Legendary Tenor José 
Carreras 23 juli
Dwight Yoakam 27 juli
Kraftwerk 2 augusti
Tomas Ledin 4 augusti
P-Floyd 8 augusti
P-Floyd 9 augusti
Fyrverkerikonsert 30 augusti

Med reservation för ändringar.

Hyra bystugan?
Bybor: 500 kr /dag  eller 1000 kr/ helg.

Icke bybor: 1000 kr/ dag  eller 3000 kr/helg.
Kontakta Anna eller Anders Laggar 0248-79 82 03



NittsjöNittsjö
BystugeföreningBystugeförening
Nittsjö
Bystugeförening

Gilla Nittsjö 
Bystugeförening 
på Facebook

Öppettider 6/6 - 17/8 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 24 maj kl 9.00!

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


