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Påskäggen är tömda och vi har sjungit både ’Längtan till 
landet’, eller som vi brukar kalla den ’Vintern rasat ut’, och 
’Sköna maj, välkommen’. Vårt kära tranpar har återkommit 
och snart är sommaren här. I din hand håller du ett nytt 
nummer av Nittsjö-Nytt med lite smått och gott. Varsågod!

en 16 april 2016 

Dhade Nittsjö Sam-
fällighetsförening 

och Nittsjö Bystugeförening 
årsmöte. Årsmötet hade lock-
at ett femtontal deltagare. 
Jaktlagets årsmöte hade skjut-
its upp till ett senare tillfälle då 
det denna dag även var års-
möte för älgskötselområdet 
på annan ort.

Årsmötet inleddes med att 
deltagarna fick information 
från Pellas Åke Hansson från 
Västberg om projekt Skål-
berget. Detta projekt arbetar 
för att kunna restaurera den 
förfallna kalkugnen och åter-
ställa de nu rivna byggnad-
erna kring ugnen. Presenta-
tionen var en del i arbetet 
med att finna finansiering och 
samarbetspartners till projek-
tet och årsmötet ställde sig 
positivt till projektet även om 
varken bystugeföreningen 
eller samfällighetsföreningen 
för tillfället kan bidra med 
ekonomiska medel. 

Nittsjö 
Bystugeförening
Årsmötet beslutade att genom 
finansiering av almanacks-
sektionen  köpa in en ny bad-
brygga till Bruksdammen då 
den gamla bryggan visats vara 
i allt för dåligt skick för att 
kunna renoveras, vilket var 
den ursprungliga tanken.

Det beslutades att införskaffa 
ytterligare en brandsläckare 

och ett par brandfiltar till 
bystugan för att förbättra 
brandsäkerheten. Detta skall 
ombesörjas i form av 
sponsring, om möjligt, eller 
genom föreningens inköp.

I fråga om annonsering för 
företag verksamma i Nittsjö på 
bystugeföreningens Facebook-
sida beslutades att det skulle 
vara tillåtet då all verksamhet i 
byn anses gynna byborna. 
Annonsering är dock begrän-



sad till max 12 gånger per år 
och företag.

Eftersom det gärna blir vatten 
stående på den nedre delen 
av parkeringen vid bystugan 
beslutades att beställa ett lass 
grus för att förbättra avrinning 
och hållbarhet. 

Detta leder oss in på årets 
första STÄDDAG som i år har 
förlagts till lördagen den 21 
maj. Arbetet börjar som 
vanligt  kl 09:00.

Bystugeföreningen bjuder på 
lunch med dryck vid grillen.  

I år önskar vi mer än vanligt 
en stor uppslutning då det 
är mycket som behöver åtgär-
das. Förutom det sedvanliga 
arbetet med att kratta gården 
så ska vi slutföra arbetet med 
att måla staketet. Det nyreno-
verade uthuset behöver målas 
och nya trappor ska tillverkas. 

Medtag ett lämpligt kärl till 
färgen om du känner för att 
deltaga i målningsarbetet. I år 
har bystugeföreningen inför-
skaffat två stycken skottkärror, 
två lövräfsor och en grävspade 
till arbetet, men tag gärna 
med någon extra kratta. Väd-
ret ser även ut att bidra till en 
underbar dag vid bystugan!

När årets andra städdag 
kommer att inträffa är ännu 
inte bestämt, men detta 
kommer att anslås i god tid.

Ansvariga för midsommar-
firande torsdagen den 23 
juni 2016 är ”Östigålar/Ovan 
Backen”, vilka även ansvarar 
för iordningställande av 
julgranen till advent. 

Ett nytt hyreskontrakt för 
uthyrning av bystugan har 
tagits fram. Enligt det nya 
kontraktet kommer en 
depositionsavgift om 500 kr 
att tas ut när hyresgästen 
hämtar nyckeln. Avgiften 
kommer sedan att betalas 
tillbaka när godkänd besikt-
ning har utförts.

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 
kommer även i år att gå 
genom byn. Cruisingen äger 
rum torsdagen den 4 augusti, 
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 30-31 juli,  
försöker vi att upprepa förra 
årets mycket populära loppis 
vid bystugan. Mer information 
om detta kommer att anslås 
på en anslagstavla nära dig 
och även publiceras på 
bystugeföreningens Facebook-
sida. 

Dalhalla 
Styrelsen tackar alla som i fjol 
deltog i Dalhallaarbetet och 
kan konstatera att detta 
inbringade 29 683:- 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 gärna i sockendräkt. 
Missa inte detta tillfälle att 
uppleva Dalhalla! På annan 
plats i Nittsjö-Nytt hittar du 
programmet som det ser ut 
för tillfället.
 
Nittsjö bystugefond 
instiftades 1995, och är en 
fond vars medel skall använ-
das till att utsmycka och för-
sköna 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 
11 385:-, vilket föreningen 

tackar för och vädjar samtidigt 
även i år om ett frivilligt bi-
drag om minst 100 kr. Använd 
gärna inbetalningsavin på 
sidan nio 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 
Det utlovade fina vädret 
infann sig som väntat under 
städdagen den 16 maj. Runt 
tjugo personer hade samlats 
för att hjälpas åt med bland 
annat tvättning och målning 
av staket samt städning och 
krattning av bystugetomten. 
Även utemöblerna fick en 
välbehövlig ommålning och 
återställning till i det närmaste 

nyskick. Lunch serverades vid 
grillen i vanlig ordning.

Midsommarfirandet vid 
bystugan ordnades en något 
kylslagen torsdag den 18 juni 
av ”Nôda båkkôn”. Trots det 
svala vädret blev det en varm 
tillställning med god mat, 
kaffe och tårta, och en god 
gemenskap i bystugan som 
fylldes till brädden av glada 
midsommarfirare.

Den byloppis som anordnades 
den första helgen under 
Classic Car Week var välbe-
sökt och uppskattad av både 
besökare och försäljare, även 
om tillströmningen av kunder 
avtog något under eftermid-
dagarna. Många besökare tog 
även tillfället i akt att förfriska 
sig med kaffe och kaka eller 
varmkorv med bröd och läsk 
som serverades i tältet.   

Under Classic Car Weeks 
cruising på torsdagen 
samlades ett stort antal 
åskådare längs vägen genom 
byn och framför allt vid 
bystugan där grillen var tänd 
och korv med bröd, läsk och 
kaffe såldes. Detta uppskat-
tades av många cruising-
deltagare som kunde passa på 
att sträcka på benen och 
mätta magen.
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Uthuset vid bystugan har 
genomgått en välbehövlig 
renovering och syllen har 
delvis blivit utbytt mot friskt 
virke. De gamla betongtrap-
porna 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.

Under hösten slutfördes 
arbetet med 2016-års Nittsjö-
Almanacka som senare såldes 
i drygt 130 exemplar. I alma-
nackan hittar du förutom 
fotomodellerna, som alla är 
bybor och har med egna idéer 
medverkat till en underbar 
blandning av månadsbilderna, 
även information om sophäm-
tningsdagar i Nittsjö, årsmöt-
esdagar, gräsklippningsveckor 
och när det är städdag vid 
bystugan.

Intäkterna från almanackan 
går till trivselhöjande åtgärder 
som ska kunna vara till gagn 
för alla boende i byn.

”Nôda båkkôn”ansvarade för 
att julgranen kom på plats och 
kunde lysa upp vintermörkret. 

Julgranen skänktes detta år av 
Kicki och Leif Witasp.

Nittsjö Keramiks förlängda 
öppethållande tillsammans 
med Nittsjö Julmarknad vid 
Gökungen den 5 december 
var mycket välbesökt och det 
var en strid ström av besökare 
som tog sig till Nittsjö denna 
dag. Det erbjöds allehanda 
varor under marknaden där 
man också kunde åka turer 
med häst och vagn.

Långfredagen den 25 mars  
anordnade jaktlaget ännu en 
gång en mycket uppskattad 
älgfest där det bland annat 
serverades älgkorv, älgtacos 
och som vanligt en trivsam 
stämning.

Den sista april firade vi 
Valborg hos Dyrsmeds i 
Karlsgården där den stora 
brasan välkomnade våren. 
Den som var sugen kunde för 
en liten slant köpa popcorn 
och godis i väntan på att få 
mätta magen under 
knytkalaset som senare fick 
avsluta kvällen i bystugan.

Samfällighets-
föreningen
Som ny ordförande för 
samfällighetsföreningen 
valdes Jonas Holmén och 
ersätter därmed Magdalena 
Laggar som dock behåller 
kassörsposten.

Det beslutades att 
Källoksvägen under året ska  
få en välbehövlig dikning och 
en förbättring av vägkroppen 
genom grusning.

Vissa åtgärder kommer även 
att ske på Tempelvägen med 
bland annat översyn av 
vägtrumma och eventuell 
diking.

ÅRET SOM GÅTT 
Under året har vägsektionen 
svarat för löpande underhåll 
av byns vägar och anlägg-
ningar. Kostnaderna har dels 
bestått av saltning, buskröj-
ning/vägslåtter, grusning och 
snöröjning. 

Röjning utefter Tempelvägen 
har utförts av Siljan Skog.

Trafikverket har beslutat om 
en ny beräkningsmodell för 
det årliga driftbidraget, vilket 
innebär sänkt statligt bidrag 
för Tempelvägen.

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
Jonas Holmén  ordförande       0248-175 31      
Magdalena Laggar   kassör i vägföreningen     0248-205 11
Maria Hjärp   vice ordförande och kassör i samfälld mark  0248-172 41
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

Samfälld mark har köpt in en 
ny kedjeröjare med bättre 
räckvidd för att även kunna 
röja i dikets bakkant. Den 
gamla kantröjaren har lämnats 
i inbyte.

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 på 
samtliga vägar i byn.
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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
Jonas Holmén  ordförande       0248-175 31      
Magdalena Laggar   kassör i vägföreningen     0248-205 11
Maria Hjärp   vice ordförande och kassör i samfälld mark  0248-172 41
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

Samfälld mark har köpt in en 
ny kedjeröjare med bättre 
räckvidd för att även kunna 
röja i dikets bakkant. Den 
gamla kantröjaren har lämnats 
i inbyte.

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 på 
samtliga vägar i byn.



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!

Gravallvarligt...

Träsktrollet
1/1 - 28/2
Under maj månad kan du 
drabbas av valkar i händer och 
värk i axlar och armar. Speciellt 
om du deltar i städdagen vid 
bystugan. Du blir dock nöjd med 
magrutorna inför dammen ’16.

Bågskytten
1/3 - 30/4
I juni finns risk att du trasslar in 
dig i björkriset vid klädningen av 
midsommarstången vid 
bystugan. Yrsel och lustkänslor 
kan uppstå vid alkoholförtäring 
vid nämnda aktivitet. Dagen 
efter har du tappat lusten men 
yrseln består.

Storfiskaren
1/5 - 30/6
Du riskerar att drabbas av 
russintår eftersom du i 
sommarvärmen glömmer bort 
att du sitter med fötterna i 
vattnet i bruksdammen. Senare 
inhandlar du solskydd med 
faktor femtio i en livsmedelsbutik 
i Vikarbyn.

Spelevinken
1/7 - 31/8
När du upptäcker att du bor i 
Nittsjö drabbas du av glädjefnatt 
och fastnar med tummen i 
grillgallret. Du köper nytt galler 
på samhället och fortsätter dina 
kulinariska aktiviteter.

Råbocken
1/9 - 31/10
Du fascineras över tranorna som 
kommit till byn och provar på att 
äta mask men blir attackerad av 
herr trana då du inkräktar på 
hans revir. Magsjuka gör att du 
blir hemma från jobbet en vecka.

Klumpfoten
1/11 - 31/12
Efter en lång kväll under cruisin-
gen drabbas du av (av)gaser och 
sladdar in på närmaste toalett 
för underredsbehandling. Med 
nyvaxad frisyr låtsas du som 
ingenting har hänt. 
Bromsspåren avslöjar dig dock. 

ÅROSKOPET 
– SÅ BLIR DITT ÅR

Jag skuttar gärna kring i dans.
Men jag har tappat takten.
Jag ser den inte någonstans.
Var kan jag ha förlagt den?

Tips mottages tacksamt!

Hälsningar ”Glader”

EFTERLYSNING

Nästan helt

Stor, luftig, enplansvilla, utan 
väggar och tak och med stam-
pat jordgolv, på ofri grund 
och i generat läge, uthyres till 
naturälskande, rökfri,  välbe-
ställd dam i lämplig ålder. 

Förmånlig hyra.

Svar till ”Sol och vår”

UTHYRES

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. 

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

Gilla Nittsjö 
Bystugeförening 
på Facebook
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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.

Dalhalla i sommar

4/6 Caroline af Ugglas & Gäster

2/7 Peter Carlsson & 

 Blå Grodorna

5/7 Neil Young

7/7 Sven-Bertil Taube

9/7 Malena Ernman

10/7 Malena Ernman

11/7 Europe

18/7 ZZ Top

21/7 Mando Diao

22/7 Diggiloo

23/7 Diggiloo

29/7 Into the Valley

30/7 Into the Valley

2/8 Jill Johnson

5/8 P-Floyd ”The 8th Sin”

6/8 P-Floyd ”The 8th Sin”

13/8 Carmen

19/8 Carmen

20/8 Carmen

2/9 Weeping Willows

3/9 The Tallest Man On Earth

10/9 Fyrverkerikonsert

Med reservation för ändringar och feltryck.

På gång i Nittsjö

21/5 Städdag vid bystugan

23/6 Midsommarfirande

30-31/7 Byloppis vid bystugan

4/8 CCW-cruising genom byn

5/11 Höstfest och almanacks-

 släpp i bystugan

3/12 Julmarknad vid Gökungen

Med reservation för ändringar och feltryck. 

Ändringar av aktiviteter meddelas på 

Facebook och i eventuellt extranummer

av Nittsjö-Nytt.
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Betalar du ditt frivilliga
bidrag till bystuge-

föreningen i din 
Internetbank kan du
använda utrymmet 

till vänster för 
anteckningar eller
annan förströelse.

Videkisse

Handgjorda 
trasmattor

Besticksmycken

Handsmidda 
silversmycken

videkisse.se

Butiken är öppen:

Vardagar 10-18
Lördagar 10-14

Söndagar (jun-aug)
11-15 

Tel 0248-171 30

nittsjokeramik.se

Vi stödjer 
projekt 

dammen!

Nittsjö Ägg o Trav, 
den lilla butiken 

som är öppen 
ibland bara...

witasp
stall

witasp.se

Däckservice – Rekond – Service
Nittsjö Tegelgränd 3

795 91 RÄTTVIK
Tel 073-994 91 62

Annonsera i 
Nittsjö-Nytt?

Bedriver du en verksamhet
i Nittsjö och vill synas i 

Nittsjö-Nytt?
Skicka ett mejl till 
laggar@telia.com.
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Gilla Nittsjö 
Bystugeförening 
på Facebook

Och du, glöm inte: 

STÄDDAG vid bystugan 
lördagen den 21 maj kl 9.00!

Bankgiro

5965-1588

Öppettider 11/6 - 21/8 dagligen kl 11-16. 
Tel 070-631 92 56 

Välkommen!
www.gökungen.com

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


