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Våren är här i sin fulla prakt. Eller, nja... Vintern verkar vilja 
försöka gripa tag om tiden ett tag till med sina kyliga fingrar.
Men nu står det inte på förrän vi kan njuta av sommaren med
sol, bad och lediga stunder i skuggan under ett träd. Det är 
också dags för ett nytt nummer av Nittsjö-Nytt. Varsågod!

en 18 april 2015 

Dhade Nittsjö Sam-
fällighetsförening, 

Nittsjö Bystugeförening och 
Nittsjö Jaktlag årsmöte. 
Årsmötet hade hade samlat 
ett tjugotal besökare.

Nittsjö 
Bystugeförening
På årsmötet beslutades om en 
välbehövlig renovering av 
uthuset vid bystugan då 
framför allt den nedre delen 
av framsidan och panelen på 
baksidan visar tydliga tecken 
på tidens tand och vädrets 
påverkan. Det beslutades även 
om en invändig målning av 
samlingsutrymmena i 
bystugan. I samband med 
målningen ska även akustik-
skivor monteras i taket för att 
förbättra ljudmiljön.

Årsmötet fastställde även 
stadgar för den nybildade 
Almanackssektionen. Alma-
nackssektionen ska ansvara 

för produktion, försäljning och 
administration av Nittsjö-
Almanackan. De medel som 
almanacksförsäljningen in-
bringar ska delas ut som bi-
drag till trivselhöjande åtgär-
der inom byn men skiljt från 
bystugan. Alla medlemmar i 
bystugeföreningen kan söka 
bidrag till dylika åtgärder.
Försäljningen och sponsringen 
av 2015-års almanacka in-
bringade totalt 14 634 kr efter 

avdragna produktionskost-
nader.

STÄDDAGEN  har i år förlagts 
till lördagen den 16 maj och 
vi börjar arbetet kl 09:00. Alla 
hälsas välkomna att delta i 
arbetet. Bystugeföreningen 
bjuder på lunch med dryck vid 
grillen.  

Förutom det sedvanliga 
arbetet med att kratta gården 



så hoppas vi kunna slutföra 
arbetet med att tvätta och 
måla staketet. Vi ska även 
städa i uthuset och rensa bort 
gammalt skräp. 

Medtag 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. Även detta år 
har vi lämnat in en ansökan 
om ett strålande väder denna 
dag och hoppas att det 
kommer att levereras.

Ansvariga för midsommarfir-
ande 2015 är ”Nedan 
Backen”, vilka även ansvarar 
för iordningställande av 
julgranen 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 
Classic Car Week-cruisingen 
ser även detta år ut att 
passera byn. Cruisingen äger 
rum torsdagen den 30 juli, 

vecka 31, med start från 
travbanan kl 17:00. Duka upp 
med picknick och njut av alla 
vackra bilar! Under Classic Car  
Weeks första helg, den 25 och 
26 juli,  är det planerat att  va-
ra en loppis vid bystugan. Mer 
information om detta kommer 
att anslås på en anslagstavla 
nära dig och även publiceras 
på bystugeföreningens Face-
book-sida. 

Dalhalla 
Styrelsen tackar alla som i fjol 
deltog i Dalhallaarbetet och 
kan konstatera att detta 
inbringade 34 758:- till före-
ningens kassa. Arbetet vid 
Dalhalla är ovärderligt då det 
bidrar ekonomiskt till bystuge-
föreningens utveckling och 
aktiviteter. Gun-Britt Dahlberg 
och Anna Laggar tar emot 
anmälningar inför sommarens 
evenemang. Arbetet består i 
att vara parkeringsvakt, riva 
biljetter samt att sälja pro-
gram, 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 
7 830:-, 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 
Ett strålande försommarväder 

under städdagen den 25 maj 
hade lockat ett femtontal 
deltagare till bystugan. 
Arbetet med tvättning och 
målning av staketet fortsatte 
förutom det nödvändiga 
arbetet med städning och 
krattning av bystugetomten. 
Målningsarbetet på den 
nyhyvlade midsommarstången 
kunde även inledas. Noteras 
kan även att lagens långa arm 
kom för att inspektera att allt 
gick rätt till denna dag. Lunch 
serverades vid grillen i vanlig 
ordning.

Midsommarfirandet vid 
bystugan ordnades torsdagen 

den 19 juni praktfullt av 
”Fabriken”. Den nymålade 
stången, med nytillverkade 
dalpilar och lergökar, kunde 
resas trots lite regnstänk i 
luften och en aning blåsigt 
väder. Resten av kvällen kunde 
dock avnjutas under en 
uppklarnande himmel med 
musik, dans kring stången, 
mat och dryck och ett glatt 
sällskap. 

Under Classic Car Weeks 
cruising hade ett trevligt gäng 
åskådare samlats vid bystugan 
för att njuta av alla gamla 
fordon som sakta gled fram 
genom byn.

Den 20 september anordna-
des årets andra städdag vid 
bystugan och då fick stolarna i 
bystugan en översyn och ett 
antal stolar fick ersättas av 
fyrtiotvå stycken nygamla 
stolar som bystugeföreningen 
fått i gåva av Leif Svensson. Vi 
vill passa på att rikta ett stort 
tack till Leif för detta! Häcken 
mot nedan backen togs även 
ner för att underlätta det 
fortsatta arbetet med staketet.

Den första november bjöds 
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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
Jonas Holmén  styrelseledamot       0248-175 31       
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

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

Gräsklippning
Som vanligt hjälps vi åt inom respektive område med gräsklippningen. Hör med din kontakt-
person vilken dag detta kan ske. Fortsättningsvis 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   Ovan backen/Östigålar Gun-Britt Dahlberg    0248-172 18
v. 23   Nedan backen  Nelly Jonsson/Bo Ögrim     0248-208 80
v. 24   Fabriken   Anders Laggar      0248-79 82 03
v. 25   Ovan backen/Östigålar Gun-Britt Dahlberg    0248-172 18
v. 27   Nedan backen  Nelly Jonsson/Bo Ögrim     0248-208 80
v. 29   Fabriken   Anders Laggar      0248-79 82 03
v. 31   Ovan backen/Östigålar Gun-Britt Dahlberg    0248-172 18
v. 33   Nedan backen  Nelly Jonsson/Bo Ögrim     0248-208 80
v. 35   Fabriken   Anders Laggar      0248-79 82 03

det på höstfest i bystugan där 
det serverades värmande 
soppor och efterrätt.

”Fabriken” hade även 
ansvaret för att julgranen kom 
på plats och den kunde sedan 
lysa upp vintermörkret med 
ett miljövänligt sken från de 
nya LED-lamporna. Julgranen 
skänktes detta år av Lena 
Erkers och Jonas Holmén.

Den 3 april 2015 anordnade 
jaktlaget en mycket upp-
skattad älgfest där det bland 
annat serverades älgkorv, 
älgtacos och en ytterst 
gemytlig stämning. Det 
förekom även utlottning av 
utsökta deikatesser i form av 
bland annat väldigt lokalt 
producerade korvar.

På Valborg samlades en 
tapper skara hos Hans Dyr-
smeds i Karlsgården för att 
värma sig vid majbrasan i det 
aningen kylslagna och våta 
vädret. Senare samlades man i 
bystugan på knytkalas för att 
njuta av medhavd mat och 
dryck. 

Samfällighets-
föreningen
Det konstaterades att en 
uttaxering, enligt tidigare 
beslut, är nödvändig eftersom 
fjolårets åtgärder, med bland 
annat kantskärning, dikning 
och grusning av Kalkbanan, 
orsakade ett större underskott 
i räkenskaperna för 2014. 

Under året kommer dikning, 
kantskärning och grusning av 
Källoksvägen att utföras för 
att förbättra vägstandarden.

Under årsmötet genomfördes 
en omröstning för att fastslå 
samfällighetens ståndpunkt 
inför en eventuell omarron-
dering. Först behövdes en 
röstning angående om styrel-
sens framställan om omröst-
ning skulle godkännas eller ej. 
Därefter genomfördes röstnin-
gen där man röstade efter 
andelstal. 25,72 andelar var 
emot en omarrondering och 
15,52 andelar var för. Genom 
denna omröstning har styrel-
sen fått en uppfattning om 
hur samfälligheten ställer sig 
och har därmed lättare att 
föra inledande samtal med 

Lantmäteriet inför en even-
tuell omarrondering.

Året som gått 
Under året har vägsektionen 
svarat för löpande underhåll 
av byns vägar och anlägg-
ningar. 

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

Dikning, kantskärning samt 
grusning av Kalkbanan har 
utförts för att underlätta 
vattenavrinningen och göra 
vägen mer hållbar. Längs med 
Templetvägen har en tillsyn av 
trummor gjorts.

Skyltar om maximal fodonsvikt 
på sex ton har satts upp vid 
bron bredvid keramikfabriken 
och vid bron över Amtjärnsån 
längs med Kalkbanan.

Under året kommer dikning, 
kantskärning och grusning av 
Källoksvägen att utföras för 
att förbättra vägstandarden.

Vi påpekar även denna gång  
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.
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buskröjning/vägslåtter m m. 

Dikning, kantskärning samt 
grusning av Kalkbanan har 
utförts för att underlätta 
vattenavrinningen och göra 
vägen mer hållbar. Längs med 
Templetvägen har en tillsyn av 
trummor gjorts.

Skyltar om maximal fodonsvikt 
på sex ton har satts upp vid 
bron bredvid keramikfabriken 
och vid bron över Amtjärnsån 
längs med Kalkbanan.

Under året kommer dikning, 
kantskärning och grusning av 
Källoksvägen att utföras för 
att förbättra vägstandarden.

Vi påpekar även denna gång  
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.
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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 
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
Till vänster ser vi Gatu-Erik från Västberg i aktion vid 
krukdrejningen hos Nittsjö Keramik 1960. Bilden från 
söndagsskoleklassen fotograferades den 23 april 1933. 

Dalhalla i sommar
6/6 Caroline af Ugglas
13/6 Carola
1/7 Thåström
9/7 Julio Iglesias
10/7 Malena Ernman
11/7 Malena Ernman
12/7 Malena Ernman
17/7 Diggiloo
18/7 Diggiloo
23/7 Ulf Lundell
27/7 Roxette
31/7 Into the Valley
1/8 Into the Valley
8/8 Turandot
14/8 Loa with Friends
15/8 Turandot
22/8 Sinatra 100 år
5/9 Fyrverkerikonsert

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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Gilla Nittsjö 
Bystugeförening 
på Facebook

Öppettider 6/6 - 16/8 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 16 maj kl 9.00!

Smycken & trasmattor
www.videkisse.se

Bankgiro

5965-1588

Butiken är öppen:

Vardagar 10-18
Lördagar 10-14

Söndagar (jun-aug)
11-15 

Tel 0248-171 30
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