
12 1

Nittsjö-NyttNittsjö-NyttNittsjö-Nytt

N
r 

1
 2

0
1

7

Efter en blygsam vinter är våren här igen och det är dags för 
ett nytt nummer av Nittsjö-Nytt med lite blandat innehåll där 
vi kan läsa om vad som har hänt och vad som komma skall. 
Missa inte inbetalningskortet på sidan nio. Det frivilliga 
bidraget betyder mycket för bystugeföreningens aktiviteter!

n tämligen blåsig 

Elördag den 22 april 
2017 hade Nittsjö By-

stugeförening, Nittsjö Sam-
fällighetsförening och Nittsjö 
jaktlag årsmöte. Årsmötet 
hade lockat cirka tjugofem 
deltagare och Gun-Britt Olofs-
son hade ordnat med ett väl-
smakande ”doppâ” till kaffet.

Nittsjö 
Bystugeförening
Årsmötet beslutade att ett 
nytt tält ska införskaffas till 
bystugan för att hjälpa till att 
skaffa tak över huvudet när 
det är många besökare vid till 
exempel midsommarfirandet.

Det nämndes att behovet av 
personal inför kommande 
Dalhallasäsong är stort och att 
man gärna i god tid anmäler 
sig till de evenemang man vill 
vara med på. Man efterlyser 
också någon som kan tänka 
sig att ta på sig uppdraget 
som konsertansvarig för att 

succesivt avlasta Lennart Hed-
berg från Västberg med detta. 
Är du själv intresserad av, eller 
har förslag på någon lämplig 
för, detta uppdrag så hör gär-
na av dig till bystugeförening-
ens ordförande Anna Laggar!

Det behövs även ett antal 
trafikvakter till cykeltävlingen 
Siljan Runt som går av stapeln 
på pingstafton den 3/6. 
Kontakta Anna Laggar om du 
vill hjälpa till!

Årets STÄDDAG har i år 
förlagts till lördagen den 20 
maj. Arbetet börjar kl 09:00.

Bystugeföreningen bjuder som 
vanligt på lunch med dryck vid 
grillen.  

I år behöver vi ta tag i en del 
eftersatt utvändig målning av 
fönster och andra vitmålade 
delar av bystugan förutom det 
sedvanliga arbetet med att 
kratta gården. Nya trappor 
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uthuset ska också tillverkas. 
Medtag gärna färgskrapa om 
du vill hjälpa till med mål-
ningsarbetet. Penslar och färg 
kommer att finnas vid bystug-
an. Andra redskap som kan 
vara lämpliga att ta med är 
krattor och ett gott humör.
Det vackra vädret står 
bystugeföreningen i vanlig 
ordning för!

Ansvariga för midsommar-
firande torsdagen den 22 juni 
2017 är ”Fabriken”, 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. 

En depositionsavgift om 500 kr 
tas ut när hyresgästen hämtar 
nyckeln. Avgiften kommer se-
dan att betalas tillbaka när god-
känd besiktning har utförts och 
nyckeln återlämnats. Hyrestag-
aren ansvarar för säkerheten 
och att lagar och regler efter-

levs. I bystugan får maximalt 
120 personer vistas samtidigt 
enligt gällande brandskydds-
regler. Bystugan hyrs ut året 
runt, men vintertid ansvarar 
hyrestagaren för att på egen 
hand ordna med snöröjning 
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 ge-
nom byn. Cruisingen äger 
rum torsdagen den 3 augusti, 
vecka 31, med start från trav-
banan kl 17:00. Vid bystugan 
tänder vi grillen så att den 
som vill kan anrätta medtagna 
delikatesser. Kom och 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 in-
bringade drygt 42 900 kronor  
till föreningens kassa. Arbetet 
vid Dalhalla är ovärderligt då 
det bidrar ekonomiskt till by-
stugeföreningens utveckling 

och aktiviteter. Gun-Britt Dahl-
berg och Anna Laggar tar 
emot anmälningar inför som-
marens evenemang. Arbetet 
består i att vara parkerings-
vakt, riva biljetter samt att 
sälja program, då gärna i 
sockendräkt. Missa inte detta 
tillfälle att uppleva Dalhalla! 
På sidan åtta hittar du pro-
grammet 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 cirka 
4 400 kronor, vilket förening-
en tackar för och vädjar sam-
tidigt även i år om ett frivilligt 
bidrag om minst 100 kr. 
Använd gärna inbetalnings-
kortet 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.

Förslag på aktiviteter
Har du förslag på någon 
aktivitet som du tror skulle 
vara intressant för andra och 
kanske skulle kunna ge 
pengar till bystugeföreningen 
eller om du tycker att något 
saknas i byn så tveka inte, 
utan kontakta styrelsen. Alla 
förslag tas emot tacksamt!

ÅRET SOM GÅTT 
Inte helt oväntat sken solen på 
de cirka tjugofem deltagare 
som slutit upp under städdag-
en den 21 maj. Man hjälptes 
åt med bland annat målning 
av uthuset samt städning och 
krattning av bystugetomten. 
Lunch serverades vid grillen i 
vanlig ordning.

Midsommarfirandet vid 
bystugan ordnades torsdagen 
den 23 juni av ”Ova båkkôn” 
och ”Östigålar”. Trots det 
något mulna vädret blev det 
en välbesökt tillställning med 
god mat, kaffe och tårta, och 
en god gemenskap i bystugan 
som fylldes till brädden av 
glada midsommarfirare.

Under Classic Car Weeks 
cruising på torsdagen samla-
des ett stort antal åskådare 
längs vägen genom byn och 
framför allt vid bystugan. I det 
vackra vädret tömdes pick-
nickkorgarna på sitt innehåll 
samtidigt som ögat fick sitt 
när bilarna gled fram.

Under hösten slutfördes 
arbetet med 2017-års Nittsjö-
Almanacka som senare såldes 
i cirka 150 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 sop-
hämtningsdagar i Nittsjö, 
årsmötesdagar, gräsklipp-
ningsveckor 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.

”Ova båkkôn” och 
”Östigålar” ansvarade också 
för att julgranen kom på plats 
och kunde lysa upp vinter-
mörkret lagom till första 
advent. Granen skänktes 
denna gång av Nittsjö 
Keramik.

Nittsjö Keramiks förlängda 
öppethållande tillsammans 
med Nittsjö Julmarknad vid 
Gökungen den 3 december 
var mycket välbesökt och det 
var en strid ström av besökare 
som tog sig till Nittsjö denna 
dag. Längs Keramikvägen 
tändes enligt traditionen 
marschaller som spred sitt 
varma sken när mörkret föll 
på.  

Hos Dyrsmeds i Karlsgården 
kunde vi den sista april i det 
vackra vädret samlas kring 
brasan som kort och intensivt 
välkomnade våren samtidigt 
som den tog fjolårgräset med 
sig. Efter brasan var det en 
skara som samlades i 
bystugan där man avslutade 
kvällen med mat, dryck och 
trevligt sällskap.
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Samfällighetsföre-
ningen
Under årsmötet omnämndes 
lämpligheten att ansvariga 
entreprenörer städar efter 
slutförd hantering av till 
exempel biobränsle och virke 
längs vägarna inom byn.

I övrigt planeras inte några 
större åtgärder under året 
förutom det normala väg-
underhållet.

En uttaxering kommer att 
göras även i år enligt tidigare 
årsmötesbeslut.

Ett förslag har inkommit om 
att göra Källoken mer attraktiv 
genom muddring och röjning 
av marken närmast vattnet. 
Tanken är att göra Källoks-
området till ett lockande 
strövområde samt att för-
bättra förutsättningarna för 

fågel- och djurlivet i och 
omkring vattnet. En projekt-
grupp har tillsatts med repre-
sentanter från markägare och 
samfällighet och denna ska 
utreda vilka möjligheter som 
finns att genomföra projektet 
samt vilka bidrag man kan 
söka och hur ett eventuellt 
genomförande ska ske. Som 
ett inledande steg anordnas 
därför den 17 maj kl 19.00 
en vandring runt Källoken  
och alla som önskar deltaga 
hälsas välkomna!

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. 

Standarden på Källoksvägen 

har förbättrats betydligt 
genom kantskärning, dikes-
rensning och nytt slitlager.

En mindre del av samfälld 
mark har upplåtits genom ett 
nyttjanderättsavtal till 
Solgårdskrogen för att för-
bättra parkeringsmöjligheter-
na vid hög belastning 
sommartid.

Hastighetsgränsen på samtliga 
vägar i byn är 50 km/h.

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
Mia Hjerp   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      070-627 69 56

Nittsjö Samfällighetsförening 
Namn    Uppdrag       Telefon
Jonas Holmén  ordförande       0248-175 31      
Magdalena Laggar   kassör i vägföreningen     073-042 21 16
Mia Hjerp   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-Owe 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

nittsjo.nu 
–Där har vi adressen till byns 
nya anslagstavla på Internet! 
Hemsidan är tänkt att kunna 
ge information om alla verk-
samheter som finns inom byn 
och kunna nyttjas av bybor så 
väl som allmänhet. Sidan är 
alldeles färsk och kommer att 
utökas med information vart-
efter. Synpunkter på inne-
hållet mottages tacksamt av 
webbmaster på adressen 
info@nittsjo.nu! 



4 5

Samfällighetsföre-
ningen
Under årsmötet omnämndes 
lämpligheten att ansvariga 
entreprenörer städar efter 
slutförd hantering av till 
exempel biobränsle och virke 
längs vägarna inom byn.

I övrigt planeras inte några 
större åtgärder under året 
förutom det normala väg-
underhållet.

En uttaxering kommer att 
göras även i år enligt tidigare 
årsmötesbeslut.

Ett förslag har inkommit om 
att göra Källoken mer attraktiv 
genom muddring och röjning 
av marken närmast vattnet. 
Tanken är att göra Källoks-
området till ett lockande 
strövområde samt att för-
bättra förutsättningarna för 

fågel- och djurlivet i och 
omkring vattnet. En projekt-
grupp har tillsatts med repre-
sentanter från markägare och 
samfällighet och denna ska 
utreda vilka möjligheter som 
finns att genomföra projektet 
samt vilka bidrag man kan 
söka och hur ett eventuellt 
genomförande ska ske. Som 
ett inledande steg anordnas 
därför den 17 maj kl 19.00 
en vandring runt Källoken  
och alla som önskar deltaga 
hälsas välkomna!

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. 

Standarden på Källoksvägen 

har förbättrats betydligt 
genom kantskärning, dikes-
rensning och nytt slitlager.

En mindre del av samfälld 
mark har upplåtits genom ett 
nyttjanderättsavtal till 
Solgårdskrogen för att för-
bättra parkeringsmöjligheter-
na vid hög belastning 
sommartid.

Hastighetsgränsen på samtliga 
vägar i byn är 50 km/h.

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
Mia Hjerp   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      070-627 69 56

Nittsjö Samfällighetsförening 
Namn    Uppdrag       Telefon
Jonas Holmén  ordförande       0248-175 31      
Magdalena Laggar   kassör i vägföreningen     073-042 21 16
Mia Hjerp   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-Owe 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

nittsjo.nu 
–Där har vi adressen till byns 
nya anslagstavla på Internet! 
Hemsidan är tänkt att kunna 
ge information om alla verk-
samheter som finns inom byn 
och kunna nyttjas av bybor så 
väl som allmänhet. Sidan är 
alldeles färsk och kommer att 
utökas med information vart-
efter. Synpunkter på inne-
hållet mottages tacksamt av 
webbmaster på adressen 
info@nittsjo.nu! 



6 7

Gravallvarligt...

Vinkelhaken
1/1 - 28/2
Du försöker att få rätsida på 
ögonmått och synviklar och 
tummar inte på något. Måttfull 
som du är hävdar du bestämt att 
meterstockar inte behöver 
tillverkas längre. Två räcker... 
Meter alltså...

Tranan
1/3 - 30/4
Efter en yster dans runt stången  
vill du prova på att bygga bo i 
Amtjärnsån och ruva på några 
bra idéer om heminredning. Dina 
högtflygande planer Grus grus-
as dock av and-ra invånare i ån 
och du hamnar i en riktig knipa. 

Flygfisken
1/5 - 30/6
Du nappar på ett erbjudande om 
gratis mört och agnar sommaren 
åt röstfiske vilket du är en fena 
på. Du torskar dock på att det 
inte är valår i år och maskar 
resten av året genom att slösurfa 
på nätet.

Kameleonten
1/7 - 31/8
Det verkar som att andra har 
svårt att se dig som den du är 
och du gör ett försök att byta 
färg men blir genomskådad. En 
person i Kikarens tecken får dock 
upp ögonen för dig och du kan 
äntligen visa dina rätta färger.

Kikaren
1/9 - 31/10
På håll upptäcker du både det 
ena och det andra men har svårt 
att närma dig andra. Du tappar 
fokus och har svårt att tänka 
okulart. Du skärper dock till dig 
när du träffar en prismatisk 
person i Kameleontens tecken.

Sextanten
1/11 - 31/12
Under sommaren drabbas du att 
stirrande blickar och vet inte om 
du ska känna dig smickrad eller 
förnärmad. Du navigerar dig 
dock felfritt genom året och kan 
i visst mått känna dig attraherad 
av någon i Vinkelhakens tecken. 

ÅROSKOPET 
– SÅ BLIR DITT ÅR

En bättre begagnad tretakt 
blev kvar efter det senaste 
partyt hemma hos mig och 
söker sin rätte ägare. Den 
långa bruden som var med 
säger att det inte var hennes.
Återfås mot beskrivning.

”Butter”

UPPHITTAT

Nästan helt

Stor, luftig, enplansvilla, utan 
väggar och tak och med stam-
pat jordgolv, på ofri grund 
och i generat läge, önskas 
hyra av naturälskande, rökfri,  
välbeställd dam. 

Gärna förmånlig hyra.

Svar till ”Lättlurad”

ÖNSKAS HYRA

Gräsklippning
Som vanligt hjälps vi åt inom respektive område med gräsklippningen. Hör med din kontakt-
person vilken dag detta kan ske. Vi klipper gräset varje vecka fram till midsommar eftersom 
gräset växer fort under denna period. 

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

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!

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 2017

3/6 We Are Voice

16/6 Sting

1/7 Veronica Maggio

7/7 Malena Ernman & 

 Helen Sjöholm

8/7 Malena Ernman & 

 Helen Sjöholm

9/7 Malena Ernman & 

 Helen Sjöholm

13/7 Per Gessle

14/7 Diggiloo

21/7 Laleh

22/7 Jerry Williams

27/7 Pet Shop Boys

28/7 Takida & Stiftelsen

1/8 Emmylou Harris

2/8 Jill Johnson

4/8 Brit-Floyd

12/8 Lakmé

18/8 Encore

19/8 Catulli Carmina & 

 Carmina Burana

26/8 Bowie in Berlin

2/9 Fyrverkerikonsert

Med reservation för ändringar och feltryck.

På gång i Nittsjö

17/5 Vandring runt Källoken

20/5 Städdag vid bystugan

22/6 Midsommarfirande

3/8 CCW-cruising genom byn

9/12 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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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.

Butiken är öppen:

Vardagar 10-18
Lördagar 10-14

Söndagar (jun-aug)
11-15 

Tel 0248-171 30

100 år
2017

1917

Vi stödjer 
projekt 

dammen!

Nittsjö Ägg o Trav, 
den lilla butiken 

som är öppen 
ibland bara...

witasp
stall

witasp.se

Betalar du ditt frivilliga
bidrag till bystuge-

föreningen i din 
Internetbank kan du
använda utrymmet 
till vänster för att 

vidareutveckla 
relativitetsteorin eller

annan förströelse.

Videkisse

Handgjorda 
trasmattor

Besticksmycken

Handsmidda 
silversmycken

videkisse.se
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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

Öppettider 10/6 - 20/8 dagligen kl 11-16. 
Tel 070-631 92 56 

Välkommen!
www.gökungen.comw w w . s o l g a r d s k r o g e n . s e

NittsjöNittsjö
BystugeföreningBystugeförening
Nittsjö
Bystugeförening

Gilla Nittsjö 
Bystugeförening 
på Facebook

Och du, glöm inte: 

STÄDDAG vid bystugan 
lördagen den 20 maj kl 9.00!

Bankgiro

5965-1588


