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Våren har i år fått kämpa för att tränga undan den ovanligt långa och 
snörika vintern. Nu är den i alla fall här och som vanligt så här års 
dimper även ett rykande färskt nummer av Nittsjö-Nytt ner i post-

lådan. Vi bjuder på både matnyttigheter och lite mindre seriösa inslag och 
vi hoppas naturligtvis att du inte missar inbetalningskortet på sidan 9. 
Ditt bidrag betyder mycket för bystugeföreningens aktiviteter!
Solen bjöd på en vacker vår-
dag den 14 april 2018 då Nitt-
sjö Bystugeförening, Nitt sjö 
Sam fällighetsförening samt 
Nittsjö Jaktlag hade årsmöte 
och dryga tjugotalet personer 
hade samlats i bystugan för 
att ta del av händelsen.

Vid Nittsjö-Nytts press-
läggning har vi ännu inte 
nåtts av rapporter om var-
ken handgemäng eller mate-

riella skador, så det hela ver-
kar ha avlöpt till belåtenhet 
och utan större ovanligheter. 
Gun-Britt Dahlberg hade till 
stor fägnad ordnat med både 
bullar och kakor till det obli-
gatoriska årsmötesfikat.

NITTSJÖ  
BYSTUGEFÖRENING

Vi har nåtts av beskedet att 
föreningens kassör Per-Olof 

Fyhr har beslutat sig för att 
flytta utsocknes och han har 
av denna anledning avsagt 
sig uppdraget i föreningen. 
Bystugeföreningen vill givet-
vis passa på att tacka Per-Olof 
för ett väl utfört arbete i by-
stugeföreningen och önska 
lycka till med framtiden i lan-
dets södra delar!

Som ersättare valde års-
mötet Genevieve Bjurenstedt 
som styrelseledamot och hon 
tar även över rollen som kas-
sör i föreningen.

Den 12 maj anordnar bystu-
geföreningen en hantverks- 
marknad vid bystugan och 
hittills har ett tjugotal ut-
ställare anmält sig. Vi hopp-
as att det kommer att bli ett 
välbesökt, och möjligen åter-
kommande, arrangemang.

Städdagen vid bystugan
har i år förlagts till lördagen 
den 19 maj. Arbetet börjar 
kl 09:00 och bystugefören-
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ingen bjuder som vanligt på 
lunch med dryck vid grillen 
och ett traditionsenligt vack-
ert väder. 

De nykittade fönstren i 
stora salen behöver målas 
och penslar och färg till det-
ta kommer att finnas vid 
bystug an. Andra redskap som 
kan vara lämpliga att ta med 
är krattor, kanske någon seka-
tör och ett gott humör. 

Ansvariga för midsommar-
firande torsdagen den 21 
juni 2018 är ”Nedan backen”, 
vilka även ansvarar för iord-
ningställande av julgranen 
till advent. 

Cruisingen 
Vi hoppas att Classic Car 
Week-cruisingen även i år 
kommer att gå ge nom byn. 
Cruisingen äger rum torsda-
gen den 2 augusti med start 
från trav banan kl 17:00. Kom 
och duka upp med picknick 
och njut av alla vackra bilar!

Vid bystugan tänder vi 
grillen så att den som vill kan 
anrätta medtagna delikates-
ser. Bystugeföreningen kom-
mer troligen även i år för en 
rimlig peng sälja hamburgare 
och dryck till hungriga besö-
kare.

Dalhalla 
Styrelsen tackar alla som i fjol 
deltog i Dalhallaarbetet och 
kan konstatera att detta in-
brin  gade drygt 39 400 kronor  
till före ningens kassa. Arbe-
tet vid Dalhalla är ovärderligt 
då det bidrar ekonomiskt till 
by stugeföreningens utveck-
ling och aktiviteter. 

Inför kommande Dalhalla-
säsong är behovet av perso-

nal ovanligt stort då antalet 
konserter under sommaren är 
rekordstort. Passa på att i god 
tid anmäla dig till de evene-
mang du vill vara med på. På 
sidan 8 hittar du en förteck-
ning över de konserter som är 
klara när Nittsjö-Nytt går till 
tryck.

Ansvariga Gun-Britt Dahl-
berg och Anna Laggar tar 
emot era anmälningar inför 
sommarens evenemang. Ar-
betet på Dalhalla består bland 
annat i att vara parkerings-
vakt, kolla biljetter eller att 
vara värd, och då gärna i 
sock endräkt. Missa inte detta 
tillfälle att uppleva Dalhalla! 

Man efterlyser också fort-
satt någon som kan tänka sig 
att ta på sig uppdraget som 
konsertansvarig för att succe-
sivt avlasta Lennart Hed berg 
från Västberg med detta. Är 
du själv intresserad av detta 
uppdrag eller har förslag på 
någon lämplig person så hör 
gär na av dig till bystuge före-
ning ens ordförande Anna 
Laggar, 070-659 77 16. 

Nittsjö bystugefond 
Fonden instiftades 1995 och 

är en fond vars medel skall 
använ das till att utsmycka 
och för sköna bystugan. Alla 
bidrag bokförs i en separat 
minnesbok. Vill man ge en 
gåva till fonden är förening-
ens kassör kontaktperson.

Det frivilliga bidraget
För fjolåret uppgick det fri-
villiga bidraget till totalt 
cirka 2 800 kronor, vilket 
förening en tackar för, och vi 
vädjar  även i år om ett frivil-
ligt bi drag om minst 100 kr. 
Använd gärna inbetal nings -
kortet på sidan 9 eller betala 
via Internet. 

Betalningsmottagare: 
Nittsjö bystugeförening, 

bankgironr: 5965‑1588  

Valberedning
Valberedningen, som tillsat-
tes 2013 för att underlätta vid 
tillsättande av nya styrelse-
medlemmar när behov finns, 
är gemensam för både bystu-
geföreningen och samfällig-
heten. Kontakta gärna valbe-
redningens ledamöter om du 
känner dig kallad att ingå i 
någon av styrelserna eller har 
förslag på lämplig kandidat.
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Förslag på aktiviteter
Har du förslag på någon akti-
vitet som du tror skulle vara 
intressant för andra och kan-
ske skulle kunna ge pengar 
till bystugeföreningen eller 
om du tycker att något sak-
nas i byn så tveka inte, utan 
kontakta styrelsen. Alla för-
slag tas emot tacksamt!

Året som gått 
Den 26 april 2017 var det pre-
miär för byns nya hemsida 
som man återfinner på adres-
sen nittsjo.nu. Där finner 
man information om Nittsjö, 
byns föreningar och närings-
liv. Den första av Nittsjöböck-
erna har även publicerats 
på hemsidan eftersom den 
tryckta upplagan nu är slut-
såld. Ansvarig för hemsidan 
är Anders Laggar och denne 
tar tacksamt emot förslag på 
innehåll. 

Den sista april välkomnade 
vi våren med brasa hos Dyrs-
meds i Karlsgården och påföl-
jande picknick i bystugan.

Vårens städdag vid bystu-
gan inföll den 20 maj och 
man hjälptes åt med bland 

annat städ ning och kratt-
ning av bystuge tomten. En 
ny trappa vid uthusen tillver-
kades och man började skra-
pa och inolja fönstren på by-
stugan. Det konstaterades då 
att fönstren behövde kittas 
om. Samtliga fönster i stora 
salen har efter detta kittats 
om i två omgångar i juli och 
september Efter ett väl utfört 
arbete serverades lunch vid 
grillen i som brukligt.

I juni bistod bystugefören-
ingen med trafikvakter under 
cykeltävlingen Siljan runt, 
vilket inbringade en slant till 
kassan.

Torsdagen den 22 juni fira-
de vi midsommar vid bystu-
gan. ”Fabriken” anordnade 
firandet och besökarna strå-
lade i kapp med solen. Med-
havd mat och dryck intogs i 
trevligt sällskap och till glada 
toner från spelmän och dito 
kvinnor.

Under Classic Car Weeks 
cruising passade bystugeför-
eningen att sälja hamburga-
re, korv och läsk vid bystu-
gan. Som smör i solsken gick 
förtäringen åt och den upp-

skattades av hungriga bilbur-
na ungdomar i alla åldrar.

”Fabriken”  ansvarade ock-
så för att julgranen kom på 
plats och kunde lysa upp 
vinter mörkret lagom till för-
sta advent. Granen skänktes 
också detta år av Nittsjö Ke-
ramik.

Att Nittsjö Keramik och 
Nittsjö Julmarknad vid Gök-
ungen den 9 december var 
välbesökt var det nog ingen 
som kunde förneka, det var 
en strid ström av besökare 
som tog sig till Nittsjö den-
na dag. Hos knallarna hör-
des klirr i kassan och längs 
Keramikvägen tändes enligt 
traditionen marschaller som 
gjorde sig extra bra i den vita 
snön.  

NITTSJÖ SAM-
FÄLLIGHETSFÖRE NING

Som ett led i att förenkla och 
förtydliga redovisningen i 
både samfällighetsförening-
en och samfälld mark har det 
beslutats att båda kassorna 
ska handhavas av en gemen-
sam kassör och bokföras som 
separata föreningar i det bok-
föringsprogram som samfäll-
igheten sedan tidigare har 
bekostat.

Ett avtal har slutits med 
Rättviks kommun som inne-
bär att kommunen får mar-
kera cykelled Dalhalla som 
sträcker sig genom byn och 
bland annat över samfälld 
mark i form av Börsgatan och 
Kalkbanan.

Det påtalades att vägen 
”Ovan backen” inte har blivit 
hyvlad tidigare år. Detta ska 
dock rättas till när tjälen har 
gått ur marken.
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Vi passar på att nämna att  
byns två vägfogdar (och till-
lika styrelseledamöter i sam-
fälligheten) Åke Kjäll (Tem-
pelvägen) och Leif Witasp 
(Kalkbanan) kan kontaktas 
när man ser att det finns be-
hov av underhåll på vägar 
som tillhör samfälligheten.

En uttaxering kommer att 
göras även i år enligt tidigare 
årsmötesbeslut. Detta för att 
bygga upp en reserv i kassan 
för framtida och/eller akuta 
åtgäder.

I övrigt kommer inte någ-
ra större åtgärder vidtagas å 
byns vägar förutom normalt 
sommar- och vinterunderhåll 
såvida det inte uppstår akut 
behov därav.

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, snöröjning 
och grusning. 

Den 17 maj genomfördes 
en vandring runt Källoken 
ledd av Staffan Müller för att 
undersöka förutsättningar-
na för att göra området i och 
kring Källoken mer attraktivt 
för djurliv och besökare. Staf-
fan Müller återvände senare 
under hösten och den 20 sep-
tember redovisade han sin syn 
på lämpliga åtgärder. Berörda 
markägare och styrelsen för 
samfälligheten enades dock 
senare om att bordlägga pro-
jektet tills vidare. Det återstår 
att se om ärendet återupptas i 
framtiden. 

NITTSJÖ JAKTLAG
Vintern har varit snörik och 
lång. Det innebär prövning-
ar för rådjuren och en mängd 
gästande älgar runt byn. De 
många avverkningarna med 

saftigt tallris på marken lär 
väl även de ha lockat älgarna 
hit. Det medför att även att 
viltolyckorna och tillbuden 
varit många. 

Nu är dock våren här på all-
var och det kvittrar, spirar och 
rasslar i skogen. Nu lär väl en 
hel del av älgarna vända åter 
till storskogarna och rådjuren 
finner bärris när snön smällt 
undan. 

Nittsjö jaktlag håller på att 
se över sina stadgar. Det är 
inte några större förändring-
ar dock, utan mest förtydli-
ganden och omstuvning av 
text för ökad förståelse. Mar-
kägare har en stark ställning i 
såväl de gamla stadgarna som 
i förslaget till de nya. Det är 
exempelvis endast markägare 
som har rösträtt på årsmötet. 

Det beslöts att anta de nya 
stadgarna men det behövs att 
även nästa årsmöte beslutar 
detsamma för att de nya stad-
garna ska gälla. Den som vill 
titta på stadgeförslaget kan 
kontakta Stefan Steger eller 
Jarl Hammarqvist.

Gräsklippning
Som vanligt hjälps vi åt inom respektive område med gräsklippningen. Vi klipper gräset varje 
vecka fram till midsommar och därefter varannan vecka. Hör med din kontaktperson vilken 
dag som klippning sker. Kontaktpersonen ansvarar även för inköp av bensin till gräsklippa-
ren. Kvitto lämnas till kassören som betalar ut ersättning för inköpet. 

Vecka  Område    Kontaktperson    Telefon    
v. 22   Fabriken   Anders Laggar   070-633 90 35
v. 23   Ovan backen/Östigålar Gun-Britt Dahlberg   070-245 50 69
v. 24   Nedan backen  Mats Woxblom   070-683 66 66
v. 25   Fabriken   Anders Laggar   070-633 90 35
v. 27   Ovan backen/Östigålar Gun-Britt Dahlberg   070-245 50 69
v. 29   Nedan backen  Mats Woxblom   070-683 66 66
v. 31   Fabriken   Anders Laggar   070-633 90 35
v. 33   Ovan backen/Östigålar Gun-Britt Dahlberg   070-245 50 69
v. 35   Nedan backen  Mats Woxblom   070-683 66 66
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Nittsjö Bystugeförening
Namn      Uppdrag    Telefon  
Anna Laggar     ordförande    070-659 77 16
Genevieve Bjurenstedt    kassör     076-196 21 06
Lena Erkers     tyrelseledamot   076-878 09 13
Gun-Britt Dahlberg    styrelseledamot   070-245 50 69
Anders Laggar    styrelseledamot   070-633 90 35
Maria Hjerp     styrelsesuppleant   070-522 66 99
Maria Jansson    styrelsesuppleant   073-070 42 46
Margareta Claes-Nygårds   revisor    076-204 59 10
Peter Dahlbom    revisor    070-268 33 18
Gun Steger       revisorsuppleant   070-627 69 56

Nittsjö Samfällighetsförening 
Namn      Uppdrag    Telefon  
Jonas Holmén    ordförande     070-522 42 14
Magdalena Laggar     kassör     073-042 21 16
Mia Hjerp     styrelseledamot   070-522 66 99
Storgärds Åke Kjäll     styrelseledamot    073-337 12 59
Leif Witasp     styrelseledamot    070-669 03 02
Anders Laggar      styrelsesuppleant   070-633 90 35
Sten-Owe Solvik    styrelsesuppleant   072-507 76 66
Lena Erkers      revisor    076-878 09 13
Sven Nygårds     revisor      070-968 57 55
Jonathan Bjurenstedt   revisorsuppleant   073-524 16 02

Valberedning (gemensam för föreningarna ovan)
Namn      Uppdrag    Telefon  
Kristin Solvik     sammankallande ledamot  070-214 04 99
Peter Dahlbom    ledamot    070-268 33 18

Nittsjö Jaktlag
Namn      Uppdrag    Telefon  
Jarl Hammarqvist    ordförande    070-547 93 34
Jonny Bäckström    kassaförvaltare   070-534 62 23
Storgärds Åke Kjäll     styrelseledamot samt  073-337 12 59  
      ordinarie jaktledare
Stefan Steger     revisor    070-628 51 17

HYRA AV BYSTUGAN
Uthyrning av bystugan sker 
tills vidare enligt följande 
priser och villkor:

• 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 hyres gästen 
hämtar nyckeln. Avgiften kom-
mer se dan att betalas tillbaka 
när god känd besikt ning har 
utförts och nyckeln återläm-
nats. Hyres tag aren ansvarar 
för säkerheten och att lagar 
och regler efter levs. I bystu-
gan får maximalt 120 personer 
vistas samtidigt enligt gällan-
de brandskyddsregler. 

Bystugan hyrs ut året runt, 
men vintertid ansvarar hyres-
tagaren för att på egen hand 
ordna med snöröjning när så 
krävs.

Uthyrningsansvariga för  
bystugan är Anna Laggar,  
070-659 77 16,  och Anders 
Laggar,  070-633 90 35.
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Facebook
Vi påminner om bystugeför-
eningens 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 Bystugefören-
ing och klicka på ”gilla” så att 
du inte missar något viktigt!

Gilla Nittsjö
Bystugeförening
på Facebook

nittsjo.nu 
Hemsidan har under året utö-
kats med information om vad 
som finns att göra i byn och 
en kortare presentation av 

näringslivet. På bystugefören-
ingens sida finns också Nittsjö-
boken del 1 publicerad då den 

tryckta upplagan nu är slutsåld. 
På hemsidan finns också tidiga-
re nummer av Nittsjö-Nytt att 

ladda ner i digital form.
Saknar du något på hemsidan 

eller har andra synpunkter kon-
takta Anders Laggar eller skicka 

ett mejl till info@nittsjo.nu!
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Gravallvarligt...
Nästan helt

© laggar@telia.com

Snickaren
1/1 - 28/2
Du limmar på en välsvarvad figur  
i ugglans tecken men blir sågad 
och åker på en avhyvling. Du tap-
par fattningen men borrar inte 
ner dig i nederlaget utan borstar 
av dig slipdammet och spånar 
vidare. Du funderar på att börja 
plugga men tvekar med tanke på 
håltimmarna.

Kompasssen
1/3 - 30/4
Början av året saknar rikting och 
du irrar runt tills snön och isen 
har töat bort. Då finner du åter 
vägen mot framtiden, eller i alla 
fall mot närmaste elektronikbutik 
där du köper den senaste GPS-ut-
rustningen. Du ångrar dig senare 
men kan inte hitta tillbaka till bu-
tiken för att returnera varan.

Ekorren
1/5 - 30/6
Du tar med frun och kottarna och 
gör en resa till Gran Canaria men 
går på en nöt och börjar stamma 
när du upptäcker att plånboken 
ekar tom och inte en krona finns 
kvar. Lite på kanelen inser du att 
det blir till att leva på barkbröd 
resten av resan. Om du inte tallar 
av skogskontot, förstås...

Ugglan
1/7 - 31/8
Klok som du är brädar du en per-
son i snickarens tecken som för-
söker planka sig in sig. Du spanar 
i stället på en läckerbit i råttans 
tecken och fjädrar upp dig innan 
du gör ett försök att smyga när-
mare. Mickel, den räven, hinner 
dock före och du  tvingas göra ett 
lappkast och tänka om.

Saxen
1/9 - 31/10
Under sommaren gör du ett klipp 
på begagnad snö men upptäcker 
att någon friserat priset och du 
kammar noll. Du skärper till dig 
och blir vass på att ansa både 
skägg och buske. Framgången gör 
dig glad på stubben, men det är 
på håret att du benar ut tillvaron 
som har känts blekt och livlös.

Råttan
1/11 - 31/12
En gnagande känsla av att något 
obehagligt ligger i luften får dig 
att ligga lågt. Du misstänker att 
det är en fälla men låter dig inte 
fångas. Eller jo, det gör du...
Resten av året är du som upp-
slukad av jorden. Fast av Mickel... 
Den räven...

Nittsjö-Krysset

Rätt lösning hittar du på sidan 10.
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Dalhalla 2018

9/6 Dalhalla roots
15/6 Nick Cave & 
 the Bad Seeds
1/7 Tom Jones
2/7 Mott the Hoople
4/7 A-ha
6/7 Malena Ernman
7/7 Malena Ernman
8/7 Malena Ernman
11/7 GES
12/7 GES
13/7 GES 
14/7 Björk
15/7 Nationalteaterns 
 Rockorkester
16/7 Elvis Costello & 
 the Imposters
17/7 First Aid Kit
18/7 Melissa Horn &
 Emil Jensen
20/7 Diggiloo
21/7 Moreus i Dalhalla
22/7 Moreus i Dalhalla
23/7 Deep Purple
25/7 Lars Winnerbäck
26/7 Lars Winnerbäck
29/7 Sven-Ingvars
31/7 Jill Johnson
3/8 P-Floyd
9/8 Wardruna + Eivør
10/8 Ted Gärdestad Signerat 
 Peter Nordahl
1/9 Fyrverkerikonsert

Med reservation för ändringar och feltryck.

För att sopbilen ska kunna tömma dina kärl 
utan att riskera att de slår i något så behöver 
de stå fritt med gott om avstånd till varann och 
bakomliggande saker. De ska stå bredvid väg-
banan så att de inte hindrar trafiken och så att 
svängarmen kan nå dem.

Så här ska de stå:

• Dra fram kärlet till vägkanten före kl 06 på 
tömningsdagen. Avstånd max 1,5 meter från 
vägbanan.

• När båda kärlen ska tömmas samtidigt 
ställer du dem bredvid varann med ca 50 cm 
mellanrum. Det spelar ingen roll om bruna 
kärlet står till höger eller vänster om det grå 
kärlet.

• Det är viktigt att 1,5 meter bakom kärlen är 
fritt utrymme för att ha marginal för sväng-
armen.

• Ställ kärlen med öppningen mot vägen (mot 
sopbilen) och i samma nivå som vägen.

• För att sopbilen ska kunna lyfta och ställa 
ner kärlet utan att det ramlar omkull måste 
underlaget vara plant och slätt.

• Vintertid, tänk på detta: 
Skotta och sopa bort snö så att sopbilen 
enkelt kommer åt dina kärl.

Kärlen måste stå fritt, upprätt och i nivå med 
vägen för att svängarmen ska kunna lyfta dem.
Ställ kärlen så att de inte utgör något hinder för 
plogbilen och dra in dem på gården efter töm-
ning.

INFORMATION FRÅN DALA VATTEN OCH AVFALL:

SÅ HÄR STÄLLER DU DINA AVFALLSKÄRL



D
u

 k
o

m
m

e
r 

v
ä

l 
p

å
 p

u
b

k
v
ä

ll
a

rn
a

 i
 s

o
m

m
a

r?
H

å
ll

 u
tk

ik
 e

ft
e

r 
a

k
tu

e
ll

a
 d

a
tu

m
!

C
A

FÉ
 G

Ö
K

U
N

G
E

N

Sn
itt

a 
lä

ng
s 

de
n 

st
re

ck
ad

e 
lin

je
n 

om
 d

u 
be

hö
ve

r a
nv

än
da

 in
be

ta
ln

in
gs

ko
rt

et



På gång i Nittsjö
 
12/5 Hantverksmarknad  
 vid bystugan
 
19/5 Städdag  
 vid bystugan
 
21/6  Midsommarfirande 
 vid bystugan
 
2/8 CCW-cruising 
 vid bystugan

...å sen få vi fäll si om  
vi ittär på nå mer tä järå 

vô bistugu...

Rätt lösning till krysset på sidan 7:
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Butiken är öppen:

Vardagar 10-18

Lördagar 10-14

Söndagar (jun-aug)

11-15

Tel 0248-171 30

100 år
2017

1917

Videkisse

Handgjorda
trasmattor

Besticksmycken

Handsmidda
silversmycken

videkisse.se
witasp
stall

witasp.se

HANTVERKS-
MARK NAD 

I NITTSJÖ BYSTUGA
Hantverksmarknad, 
café, försälj ning av 

hamburgare och dryck.

Lördag 12 maj 
Kl. 10–15

Nittsjö
Bystugeförening

I  SA M A R B E T E  M E D 



Nittsjö
Bystugeförening

Gilla Nittsjö
Bystugeförening
på Facebook

Bankgiro

5965-1588

w w w . s o l g a r d s k r o g e n . s e

CAFÉ GÖKUNGEN

Öppettider   /6 -     /8 dagligen kl 11-16.6 19
Tel 070-631 92 56

Välkommen!

HYRA BYSTUGAN?
Bybor: 500 kr/dag  eller 1000 kr/helg.

Icke bybor: 1000 kr/dag  eller 3000 kr/helg.
Kontakta Anna Laggar 070-659 77 16.


