
Nittsjö-NyttNittsjö-NyttNittsjö-Nytt

N
r 

2
 2

0
1

5

D
en ursprungliga idén till 

almanackan är att kunna bidra 

till reparationer och förbättringar 

av Bruksdammen, vår gemensamma och 

självklara badplats som upplåts till 

allmänheten av Nittsjö Keramik AB, och 

de medel som försäljningen av almanackan 

inbringar ska användas till att höja trivseln 

i vår vackra by. 

Försäljningen av almanackan för 2015 har 

bidragit till e� lass sand till badstranden 

och en bänk a� vila på. Tanken var också 

a� badbryggan skulle renoveras, men efter 

en inspektion så kunde det konstateras a� 

pontonerna har tagit in va�en och a� en 

reparation av bryggan inte var motiverad. 

Därför kommer en helt ny brygga 

införskaffas till sommaren 2016 med hjälp 

av medel från almanacksförsäljningen.

Nittsjö-almanacka 2016

100:-/st

Endast

Nittsjö-Almanackan 2016 kommer att finnas till försäljning 
hos Nittsjö Keramik AB, under årets julmarknad vid Gökungen 

och direkt från bystugeföreningen via hemsidan, 
http://laggar.eu/nittsjobystuga/.



NITTSJÖ BYLOPPIS

D
en byloppis som anordnades den första helgen 

under Classic Car Week var välbesökt och 

uppskattad av både besökare och försäljare, 

även om tillströmningen av kunder avtog något under 

eftermiddagarna. Många cruisingdeltagare tog även 

tillfället i akt att förfriska sig med kaffe och kaka eller 

varmkorv med bröd och läsk som serverades i tältet.

Vi hoppas att denna byloppis kan komma att bli en 

tradition som lockar fler besökare till bystugan. Vi 

återkommer med mer information om eventuellt 

kommande byloppis i vårens Nittsjö-Nytt, men är du 

redan nu instresserad av att vara med så kan du kontak-

ta bystugeföreningens styrelse och meddela detta.

yvärr så är årets höstfest i bystugan inställd men vi hoppas a� den 

Tåterkommer nästa år då den tidigare varit mycket uppska�ad.

HÖSTFESTEN INSTÄLLD

UTHUSET RENOVERAT

U
thuset vid bystugan har genomgått en välbehövlig renovering och syllen 

har delvis blivit utbytt mot friskt virke. De gamla betongtrapporna har 

bidragit till att regnvatten har runnit in mot huset och på så vis påskyndat 

skadorna på syllen. Även ytterpanelen 

på norra och östra sidan har blivit utbytt. 

Det återstår att iordningställa nya 

trappor och steg för att göra det lättare 

att ta sig in i uthuset. Den nya panelen 

behöver även rödfärgas eftersom den nu 

bara är grundmålad. Detta är ett arbete 

som kan vara lämpligt att utföra under 

vårens städdag som infaller den 21 maj 

2016.

I almanackan hi�ar du förutom fotomodellerna, som alla är bybor och har med egna 

idéer medverkat till a� vi har få� en underbar blandning av månadsbilderna, även 

information om sophämtningsdagar i Ni�sjö, årsmötesdagar, gräsklippningsveckor 

och när det är städdag vid bystugan. Med Ni�sjö-almanackan kommer du inte heller 

a� missa viktiga dagar som alla hjärtans dag, kanelbullens dag och inte minst 

smörgåstårtans dag, som under 2016 råkar sammanfalla med fars dag. Inte illa!

Vill du redan nu beställa e� eller flera exemplar av almanackan så kan du göra det 

genom a� 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 Ni�sjö Bystugeförening, BG 5965-1588. Märk betalningen med 

”Almanacka”, antal, di� namn och telefonnummer. 

Vill du a� vi skickar almanackan till dig så beställer du den enklast via 

bystugeföreningens hemsida, , där du hi�ar e� h�p://laggar.eu/ni�sjobystuga

beställningsformulär med aktuella fraktkostnader. Kontrollera noga så a� alla 

uppgifter och summor blir rä�.

Köp en almanacka, eller flera! Det är en given julklapp till alla med anknytning 

till Ni�sjö, vänner, bekanta och kanske personalen på di� företag. 

h�p://laggar.eu/ni�sjobystuga/

BESTÄLL ALMANACKAN
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 år så kommer julmarknaden vid Café Gökungen att hållas lördagen den 5 

Idecember. På julmarknaden hittar du lokalproducerade varor av olika slag, 

korvförsäljning, eldar att värma sig vid och en trivsam stämning. Vi hoppas 

även att det finns möjlighet att få njuta av hästskjuts under marknaden. 

Nittsjö Keramik AB kommer att hålla extra öppet denna dag. Nittsjö-almanackan 

kommer även att finnas till försäljning både på marknaden och i keramikboden.

JULMARKNAD

STYRELSEN
Kontakta gärna någon i styrelsen om du har några funderingar kring föreningens 

arbete eller om du vill bidra med förslag på aktiviteter!

Anna Laggar   ordförande    070-659 77 16

Per-Olof Fyhr   kassör    0248-201 94

Lena Erkers   styrelseledamot   0248-175 31

Gun-Bri� 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
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