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EXTRA EXTRA!

östen smyger sig på 

Hoch vi kan se tillbaka 
på en fantastisk 

sommar som har bjudit på 
både sol och värme. Och även 
regn, tack och lov...

Det börjar bli dags att 
tänka framåt och planera 
kommande aktiviteter. Apropå 
att tänka framåt så kan vi 
presentera en nyhet som tar 
vara på framtiden. Inför 2015 
kommer en Nittsjö-
almanacka produceras och 
säljas, mer om detta längre 
fram i Nittsjö-Nytt.

Under vårens städdag vid 
bystugan diskuterades det om 
att klämma in ytterligare en 
städdag under hösten för att 

fortsätta arbetet med 
tvättning och målning av 
staketet. 

Detta tyckte vi var en 
riktigt bra idé så därför kör vi 
en höststäddag lördagen 
den 20/9 kl 9.00 då vi siktar 
på att hinna tvätta resten av 
staketet och måla så långt det 
går. Syrénhäcken mot 
nedanbacken bör tas ner för 
att föryngras och underlätta 
tvättningen och målningen av 
staketet. Invändigt så gör vi en 
översyn av bord och stolar och 
ser vad som behöver 
repareras. Bystugeföreningen 
bjuder på soppa, bröd och 
dryck till lunch under 
städdagen.

Även i år kommer det att 
hållas en höstfest i bystugan 
under Allhelgonahelgen, på 
sista sidan hittar du mer 
information om detta.

Under 1990-talet sattes 
skyltar upp lite varstans i byn 
med gamla namn på inägor 
och platser. Dessa har med 
tiden blivit allt mer svårlästa 
och förfallna och vi vill därför 
passa på att rikta ett stort 
tack till Jonas Holmén för 
att på eget initiativ ha tagit 
hand om och fräschat upp 
dessa skyltar!

Då återstår bara att önska er 
alla en riktigt skön höst!

ALMANACKA FÖR 2015,
HÖSTFEST, JULMARKNAD 
OCH EXTRA STÄDDAG! 

MISSA INTE DETTA!



N
ittsjö Bystugeförening 
har efter en idé av 
ett antal 

sommarvarma badare tagit 
fram en almanacka för år 
2015 och erbjuder den till 
försäljning till bybor och 
övriga.

Syftet med denna alma-
nacka är att få in pengar för 
att kunna bidra till repara-
tioner och förbättringar av 
Bruksdammen bakom 
keramikfabriken och miljön 
kring den. 

Dammen används flitigt 
året runt och är byns självklara 
badplats sommartid. Den är 
över 100 år gammal och 
dammluckan är från 1950-
talet och är i 

stort behov av reparation. 
Bryggan mitt i dammen är 
murken och trasig och sand 
behöver fyllas på med jämna 
mellanrum vid stranden.

Familjen Löfgren, ägare till 
Nittsjö Keramik AB, ordnar 
helt utan ersättning att 
gräsklippning sker vid 
dammen, att det finns bord 
och bänkar och har sett till att 
en grillplats har iordningställts.

Dammen och badplatsen 
är privat egendom som vi alla 
får använda. Därför har vi 
glada badare i byn, som inte 
kan tänka oss en sommar 
utan dammen, genom ett 
entusiastiskt arbete sett till att 

göra den här almanackan för 
år 2015! Överskottet från 
försäljningen av denna 
almanacka kommer att 
öronmärkas och oavkortat gå 
till ovan nämnda reparationer 
och förbättringar.

Fotomodellerna i 
almanackan är alla bybor och 
många har badat i dammen 
sedan barnsben.

Almanackan innehåller 
information om soptömnings-
dagar, gräsklippningsveckor 
vid bystugan, årmötes- och 
städdagar, midsommarfirande, 
höstfest, julmarknad och inte 
minst när vi firar kanelbullens 
och kladdkakans dagar!

Bystugeföreningen har 
bildat en sektion för att 
administrera produktion och 
försäljning av almanackan och 
har för avsikt att även 
producera almanackor för 
kommande år. Överskottet 
från dessa kommer att gå till 
att förbättra bymiljön på olika 
sätt och almanackan kommer 
att ha olika teman som passar 
detta. Har du förslag på hur 
dessa pengar ska användas så 
är du välkommen att kontakta 
bystugeföreningens styrelse, 
dit du också kan vända dig 
med övriga frågor gällande 
almanackan.

Köp en almanacka, eller 
flera! Det är en given 
julklapp till alla med 
anknytning till Nittsjö, 
vänner, bekanta och kanske 
personalen på ditt företag. 

Använd almanackan och 
låt den få en hedersplats så 
ses vi vid dammen när isen 
har släppt igen!

ALMANACKA FÖR 2015ALMANACKA FÖR 2015

TRYCKSPONSOR?
kulle du vilja ha med ditt namn eller en annons för ditt företag i Nittsjö-almanackan 

Sför 2015? Då kan du var med och sponsra tryckkostnaden av almanackan genom att 
betala minst 100:-, men gärna mer, till bystugeföreningens bankgirokonto, 

5965-1588, och ange ”Sponsring almanacka”. 
Ange även det namn som ska finnas med i almanackan. Vill du ha med en annons kan du 

mejla den till  när du gjort inbetalningen. Vi kan även hjälpa till med nittsjobystuga@telia.com
utformning av din annons. Din betalning vill vi ha senast den 30/9 2014 för att kunna 
garantera en plats i almanackan.

Skulle sponsorintäkterna överstiga tryckkostnaden så läggs överskottet givetvis till 
inkomsterna för försäljningen. 

Ditt bidrag kommer glädja många en lång tid framöver!

En liten kort beskrivande och förklarande text.
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Gräsklippning 

Ovan backen/Östigålar

Gräsklippning 

Nedan backen

Europadagen

Danmarks grundlagsdag

Städdag vid bystugan

lmanackan kommer att officiellt släppas under 2014-års höstfest, där ni kommer att 

Akunna köpa almanackan och förhoppningsvis träffa samtliga fotomodeller. Se texten 
om höstfesten här i Nittsjö-Nytt.

Den kommer även att finnas till försäljning hos Nittsjö Keramik, under årets julmarknad vid 
Gökungen och direkt från bystugeföreningen.

Vill du redan nu beställa ett eller flera exemplar så kan du göra det genom att använda 
bifogat inbetalningskort. Ange namn, adress, telefonnummer och det antal almanackor som 
du vill ha. Vill du hellre betala via din internetbank så gör du en inbetalning till Nittsjö 
Bystugeförening, BG 5965-1588. Märk betalningen med ”Almanacka”, antal, ditt namn och 
telefonnummer. Vill du att vi skickar almanackan till dig så mejlar du dessutom namn, adress, 
telefonnummer och antal till . Du betalar då 30 kr i frakt per styck. nittsjobystuga@telia.com
Kontrollera noga så att alla uppgifter och summor blir rätt.

Almanackan kommer att finnas klar i början av november och då kontaktar vi dig så att du 
kan hämta dina exemplar. Vi kommer också då skicka dem till dig som har betalat för frakten.

Vill du ge ett bidrag till Nittsjö Bystugeförening utan att köpa almanackan så går det också 
bra med bifogade inbetalningskort, kryssa bara i rutan för frivillgt bidrag eller märk din 
betalning via Internetbanken med ”Frivilligt bidrag”.

Pris på almanackan:
Köper du 1 st betalar du 120:-, köper du 2 st betalar du 100:-/st,
köper du 3 st eller fler betalar du 80:-/st. Eventuell frakt kostar 30:-/st

KÖP ALMANACKAN!

IDÉSPRUTA?
ycker du att det saknas någon verksamhet eller aktivitet i byn? Har du någon bra idé 

Tsom skulle kunna gynna byn och dess innevånare? Har du tips på hur vi skulle kunna 
utnyttja bystugan och samtidigt bidra med inkomster till bystugeföreningen? Kanske 

kan du som nyinflyttad i byn komma med tips och idéer för att öka gemenskapen och trivseln i 
byn? Tveka i så fall inte att ta kontakt med styrelsen eller kom till nästa årsmöte i bystugan.

Styrelsens ordförande, Anna Laggar, når du på 070-659 77 16 och årsmötet kommer att 
hållas 2015-04-18. Välkommen!

mailto:laggar@telia.com
mailto:laggar@telia.com
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Gilla Nittsjö 
Bystugeförening 
på Facebook

Och du, glöm inte: 

STÄDDAG vid bystugan 
lördagen den 20 september kl 9.00!

Bankgiro

5965-1588

en 1 november 2014 blir det höstfest i bystugan. För 110:- blir man bjuden på 

Dfördrink, soppa med bröd och efterrätt. Temat för festen är skördetid och deltagarna 
uppmanas att bära klädesplagg i höstfärger.

Under höstfesten kommer Nittsjö-almanackan premiärvisas och erbjudas till försäljning. 
Förhoppningsvis kommer ni även kunna träffa fotomodellerna och diskutera 
almanacksprojektet med dem.

Anmälan och betalning sker till Anna Laggar, 070-659 77 16. Tänk på att antalet platser är 
begränsat så gör din anmälan i god tid, dock senast 2014-10-24.

HÖSTFEST I BYSTUGAN

 år så kommer julmarknaden vid Café Gökungen att hållas lördagen den 6 december. 

IPå julmarknaden hittar du lokalproducerade varor av olika slag, korvförsäljning, eldar att 
värma sig vid och en trivsam stämning. Nittsjö-almanackan kommer även att finnas till 

försäljning.

JULMARKNAD
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