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Sommaren hade smygpremiär till påsk och vintern kom tillbaka 
lagom till vårmarknaden. Upp och ner och bak och fram. Men är 
det vår så är det... Och på våren kommer ett annat vårtecken ner-

prasslande i postlådan: Nittsjö-Nytt! Lite information blandat med lite 
lättsamheter. Och naturligtvis inbetalningskortet på sidan 13. Skänk gär-
na en slant till bystugeföreningen så hittar vi på något roligt tillsammans!
Minsann, var det inte även i 
år en solig dag då Nittsjö By
stugeförening, Nitt sjö Sam
fällighetsförening samt Nitt
sjö Jaktlag hade årsmöte den 
13 april och tjugotalet hågade 
hade samlats i bystugan för 
att ta del av evenemanget.

Det hela avlöpte utan större 
utsvävningar och GunBritt 
Dahlberg hade även detta år  
ordnat med både bullar och 

kaka till det obligatoriska års
mötesfikat. Vad som avhand
lades i övrigt står att finna i 
den påföljande bulletinen.

NITTSJÖ  
BYSTUGEFÖRENING

När det gäller styrelsens sam
mansättning är det på supp
leantfronten vi hittar en för
ändring från föregående år.

Maria Jansson har nämli

gen valt att avsäga sig upp
draget i styrelsen. Bystuge
föreningen passar på att rikta 
ett varmt tack till Maria för 
den tid som varit! 

Valberedningen fick i upp
drag att – och lyckades med 
beröm godkänt – vaska fram 
ett nytt namn till posten. 
Margareta Johansson valdes 
av ett enigt årsmöte in som 
suppleant i styrelsen. (Fast så 
mycket vaskning rörde det sig 
nog inte om. Ryktet gör gäl
lande att det inte behövdes 
röras mycket på vaskpannan 
innan vederbörande antog 
utmaningen.)

Städdagen vid bystugan
...har i år förlagts till lörda-
gen den 18 maj. Arbetet bör
jar i vanlig ordning kl 09:00 
och bystugeföreningen bju
der  även detta år på lunch 
med dryck vid grillen och ett 
traditionsenligt vackert vä
der. 

Redaktör: Anders Laggar E-post: info@nittsjo.nu Hemsida: nittsjo.nu
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Planerade sysslor att utfö
ra, förutom den sedvanliga 
städningen av bystugetom
ten, är en översyn av den öst
ra fasaden på bystugan vad 
gäller lossnade spikar och en 
eventuell målning. Bokstä
verna behöver även ses över 
då de åter har börjat tappa 
färg. Målning av de tidiga
re omkittade fönstren i stora 
salen är ett annat arbete som 
kan vara lämpligt att utföra 
denna dag. Redskap som med  
lämplighet kan tas med är 
krattor, sekatörer (eller möjli
gen sekatriser), skylift och ett 
gott humör. 

Den 1 juni gör vi ett allvar
ligt och välment försök att 
upprepa succén från förra året 
och anordnar en hantverks- 
marknad vid bystugan. Och  
har vi vädergudarna med oss 
så utlovar vi ett välbesökt, 
och alldeles troligen återkom
mande, arrangemang.

Ansvariga för midsommar
firande torsdagen den 20 
juni 2019 är ”Ovâ båkkôn/
östi gålar”, vilka även har 
äran att ansvara för iordning
ställande av julgranen till ad
vent. (Är man osäker på vilket 
område i byn man tillhör  så 
kan man gå in på bystugeför
eningens hemsida, nittsjo.nu, 
där man under ”KARTOR” 
kan hitta en karta som reder 
ut begreppen.)

Församlade årmötesdelta
ga e fick också ett – åtminstone 
halvt – löfte om att den myck
et lyckade klabbfesten i januari 
ska få en uppföljare komman
de vinter. Festens upphovs
kvinna; Margareta Johansson, 
lovordades för sitt initiativ av 
samtliga närvarande. 

Det beslutades också att 
bystugeföreningen åtar sig 
uppdraget att svara för tryck
ning och försäljning av en 
ny och omarbetad version av 
Bengt Pershagens skrift Gam-
la gårdar i Nittsjö. Mer om det
ta projekt finns att läsa på an
nat håll i NittsjöNytt.

Dalhalla 
Styrelsen tackar alla som i 
fjol deltog i Dalhallaarbetet. 
Det gedigna utbudet av kon
serter tillsammans med ett 
högt deltagande från våra 
bybor gjorde att bystuge
föreningen kunde inkassera 
hela 50 300 kronor. Arbetet 
vid Dalhalla är ovärderligt då 
det bidrar ekonomiskt till by
stugeföreningens utveckling 
och aktiviteter. 

Inför kommande Dalhal
lasäsong är behovet av per
sonal också 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 NittsjöNytt går till 
tryck.

Nytt för i år att man anmä
ler sig som volontär via inter
net och mer information om 
detta finns på annan plats i 
NittsjöNytt. Byns ansvari-
ga Gun-Britt Dahlberg och 
Anna Laggar står till tjänst 
med information om något 
känns oklart kring förfaran
det.

Arbetet på Dalhalla be
står bland annat i att vara 
parkerings vakt, kolla biljet
ter eller att vara värd, och då 
gärna i sock endräkt. Missa 
inte detta tillfälle att uppleva 
Dalhalla! 

Man efterlyser också fort
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satt någon från byn som kan 
tänka sig att ta på sig upp
draget som konsertansvarig. 
Arbetet innebär att man vid 
konsert är på plats i god tid 
och finns på plats till kon
sertens slut, man fördelar 
arbetsuppgifter och bistår 
övriga volontärer. 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, 
070659 77 16. 

Nittsjö bystugefond 
Vi påminner om fonden som 
instiftades 1995 och vars me
del skall använ das till att ut
smycka och för sköna bystu
gan. Alla bidrag bokförs i en 
separat minnesbok. Vill man 
ge en gåva till fonden är för
eningens kassör kontaktper
son.

Det frivilliga bidraget
För fjolåret uppgick det frivil
liga bidraget till totalt cirka 
2 950 kronor, vilket förening
en tackar för, och vi vädjar  
även i år om ett frivilligt bi
drag om minst 100 kr. An
vänd gärna inbetal nings 
kortet på sidan 13 eller betala 
via Internet. 

Betalningsmottagare: 
Nittsjö bystugeförening, 

bankgironr: 5965‑1588  

Cruisingen 
Classic Car Weekcruisingen 
kommer även i år att gå ge
nom byn. Cruisingen äger 
rum torsdagen den 1 augus-
ti med start från trav banan 
kl 17:00. Kom och duka upp 
med picknick längs Nittsjö

vägen och njut av alla vackra 
bilar!

Vid bystugan tänder vi, om 
vädret tillåter, grillen så att 
den som vill kan anrätta med
tagna delikatesser. Bystuge
föreningen kommer tro ligen 
även i år för en rimlig peng 
sälja hamburgare och dryck 
till hungriga besökare.

Valberedning
Valberedningen, som till
sattes 2013 för att underlätta 
vid tillsättande av nya sty
relsemedlemmar 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 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 sista april välkom

nades våren med brasa hos 
Dyrsmeds i Karlsgården.

Den 12 maj anordnades vid 
bystugan en välbesökt hant
verksmarknad och bystuge
föreningen hade försäljning 
av kaffe och kaka samt ham
burgare och korv. Datumem 
sammanföll med Konst Runt 
Siljan vilket säkerligen bidrog 
till den stora skaran besökare.

Vårens städdag vid bystu
gan inföll den 19 maj och man 
hjälptes åt med bland annat 
städ ning och krattning av 
bystuge tomten. Förstukvis
ten på bystugan försågs med 
ny färg och en del återstående 
målning på uthuset åtgärda
des. En inventering av köks
geråden gjordes  och bystugan 
fick en välbehövlig storstäd
ning invändigt. Efter ett väl 
utfört arbete serverades lunch 
vid grillen i vanlig ordning.

I juni bistod bystugeför
eningen ännu en gång med 
trafikvakter under cykeltäv
lingen Siljan runt, vilket in
bringade en mindre slant till 
kassan.

Torsdagen den 21 juni fira
de vi midsommar vid bystu
gan. ”Nôda båkkôn” anord
nade firandet och besökarna 
fick njuta av solsken och blå 
himmel. Eller inte... Nej, trots 
den i övrigt varma sommaren 
hängde det regntunga skyar 
i luften, men stången kunde 
hållas stången trots den blö
ta tillställningen och fick till 
slut en fullbordad resning. 
Humöret bland besökarna 
tycktes dock njuta av en ima
ginär sol och låg på topp.

Under Classic Car Weeks 
cruising fick bystugefören
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ingens planerade försäljning 
av grillade gastronomiska an
rättningar i form av hambur
gare och korv tyvärr ställas 
in då det på grund av torkan 
rådde eldningsförbud.

”Nôda båkkôn” ansvarade 
också för att julgranen, som 
detta år skänktes av Magda
lena Laggar, kom på plats och 
kunde lysa upp vinter mörkret 
lagom till första advent.

Att Nittsjö Keramik och 
Nittsjö Julmarknad vid Gök
ungen den 8 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

I samfällighetsföreningens 
styrelse hittar vi inte någon 
förändring efter årsmötet, 
utan samtliga ledamöter, 
suppleanter och revisorer 
som var på tur att avgå har 
fått förnyat förtroende.

Beslut har fattats om att 
under året åtgärda framför 
allt Börsgatu, men även Snis
gatu om avsatta medel räcker 
där till. Det är återkomman
de problem med vattenavrin
ning och en bitvis svällande 
vägkropp som ska åtgärdas.

Samfällighetsföreningen 
har gått med som medlem i 
Riksförbundet Enskilda Väg
ar (REV). I medlemskapet in
går en försäkring som nu er
sätter den tidigare försäkring 

som samfälligheten har haft 
hos Dalarnas Försäkringsbo
lag. Tillgång till juridisk hjälp 
och rådgivning i frågor röran
de enskilda vägar ingår också 
som en förmån i medlemska
pet. Kostnaden för medlem
skapen är ungefär densamma 
som för den tidigare försäk
ringen.

Vi påminner om byns två 
vägfogdar (och tillika styrel
seledamöter i samfällighet
en) Åke Kjäll (Tempelvägen) 
och Leif Witasp (Kalkbanan) 
som kan kontaktas när man 
ser att det finns behov av un
derhåll på vägar som tillhör 
samfälligheten.

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

Det påtalades att samfälld 
mark för närvarande inte har 
några förväntade inkomster 
eftersom det tidigare bidraget 
från RättvikBoda Jordägare 
har på obestämd tid ställts in 
då man inte anser sig ha eko
nomi till att dela ut nämnda 
bidrag.

I övrigt kommer normalt 
sommar och vinterunderhåll 
utföras.

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. 

Styrelsen har godkänt 
kommunens regionala cykel
led ”Dalhallaleden” som nu 

går genom byn och delvis på 
samfällighetens vägar. 

NITTSJÖ JAKTLAG
De nya stadgarna som det be
slutades om vid förra årsmö
tet har nu vunnit laga kraft 
då de klubbades igenom även 
vid detta årsmöte. Stadge
ändringar kräver beslut i två 
på varandra följande årsmö
ten för att träda i kraft.

Problemet med viltpåkör
ningar i området är fortfa
rande relativt omfattande 
och jaktlaget är bekymrade 
över situationen, men arbe
tar oförtrutet vidare med att 
söka knäcka denna nöt. 

Nöt är ju annars inte något 
vi normalt förknippar jaktla
gets arbete med... 

(Om man fläskar på skulle 
man kunna säga att det var ett 
vilt skämt... Redaktörn ber dock 
om ursäkt för att han jagade upp 
sig och lät skämten hagla, snabb 
som en kula återgår han nu till 
ordinarie syssla...) 

Vad gäller fördelningen av 
poster inom jaktlaget så fin
ner vi inte några förändringar 
från föregående år. Hur den
na fördelning ser ut finner vi 
under den sammanställning 
av de olika styrelsernas sam
mansättningar som finns på 
nästa sida.
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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
Margareta Johansson   styrelsesuppleant   076-798 18 88
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.



– 6 –

För ett antal år sedan förä-
rades jag med ett exemplar 
av en skrift som handlade 
om gamla gårdar i Nittsjö. 
Jag bläddrade förstrött ige-
nom och noterade att den 
gård jag själv bor på om-
nämndes. Mycket mer än 
så blev det inte och nämn-
da skrift hamnade i bok-
hyllan. 

I bokhyllan brukade även 
vår dåvarande katt hålla hus. 
Det var väl ett bra ställe att 
få vara i fred på, gissar jag. 
Där fanns ju också en massa 
böcker att bruka som klösbrä
da, visade det sig...

Någonstans på vägen så 
gjorde den där skriften sig 
påmind emellanåt och det 
hände att den plockades fram 
och bläddrades i. Det var vid 
något av dessa tillfällen som 
det upptäcktes att de sista 
sidorna hade sargats ordent
ligt i kattens ivriga arbete 
med klorna. 

Senare föll det sig att min 
syster fick hjälp av en gammal 
kollega med att släktforska. 
Resultatet av släktforskning
en bidrog då till att intresset 
för skriften åter väcktes då 
innehållet på ett naturligt vis 

kom att sammanflätas med 
vår egen släkts historia.

Skriften gjorde ett allt star
kare intryck på mig och så 
småningom väcktes tanken 
på att göra något mer av den
na limbundna skrift med bit
vis dålig tryckkvalitet. 

Större delen av skriften var 
ju i högsta grad läsbar, men 
hur gör jag med de sista sidor
na som var sönderklösta och 
därmed oläsbara? Jag gjorde 
förstås som man gör nuför
tiden, letade på Facebook. 
–Och se där! Där fanns Bengt 
Pershagen, mannen som för
fattat skriften! Jag skickade 
ett meddelande och förkla
rade missödet med skriften 
och katten, och undrade lite 
försiktigt om det möjligtvis 
fanns något exemplar över av 
skriften som jag skulle kunna 
få köpa. 

Det visade sig att Bengt 
hade ett exemplar över som 
han skickade med posten. Nå
gon betalning ville han dock 
inte ha, så jag kunde bara er
bjuda ett tack för vänlighe
ten.

Jag började sedan, på eget 
bevåg, med att scanna in någ
ra sidor av skriften och kon

verterade dessa 
till redigerbar 

text och fick därefter ägna en 
del tid till att korrigera de fel 
som uppstod under konverte
ringen.

Texten flyttade jag sedan 
in i layoutprogrammet och 
då kunde jag se att detta pro
jekt skulle kunna fungera. Jag 
fortsatte att scanna, konver
tera och korrigera och sedan 
fylla innehållet i layoutpro
grammet. Jag gjorde även om 
de släktscheman som Bengt 
hade med och infogade dessa 
samt omgjorda, tydligare kar
tor.

När jag hade kommit så 
pass långt att man kunde se 
hur resultatet skulle kunna 
gestaltas skrev jag ut ett kor
rektur och skickade till Bengt 
och bad om hans synpunkter 
på mitt egenmäktiga tilltag. 

Efter några dagars nervöst 
väntande kom ett mejl från 
Bengt. Lyckligtvis gillade 
han mitt förslag att försöka 
trycka upp en ny och omarbe
tad upplaga av boken!

Vi har sedan dess kom
mit överens om att den nya 
upplagan ska innehålla upp
daterad information om de 
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senaste årens ägarförhållan
den, att direkta felaktigheter 
ska rättas till i den mån det 
är möjligt och att boken ska 
kompletteras med fotografier 
som hör till gårdarna där det 
finns bilder att tillgå.

Nittsjö bystugeförening 
har också åtagit sig att bekos
ta en tryckning och även stå 
för försäljningen av boken. 
Bengt har med den goda vil
jan låtit meddela att han inte 
gör anspråk på överskottet 
från försäljningen, utan men
ar att det ska tillfalla bystu
geföreningen.

Det arbete som ska göras 
nu är att med hjälp av dagens 
ägare av gårdarna skriva klart 

historien fram till nutid och 
försöka hitta bilder som kan 
berätta hur gårdarna har sett 
ut under årens lopp. Jag hopp
as att vi på detta sätt ska kun
na göra boken så komplett 
som möjligt, utan att för den 
skull gå allt för långt ifrån 
den ursprungliga skriften.

Jag hoppas också att det 
finns ett intresse från gårdar
nas nuvarande ägare att bidra 
med information som kan 
komma bokens läsare till del 
– både nutida och framtida!

Vill man redan nu dela med 
sig av material går det bra att 
kontakta undertecknad via 
mejl på laggar@telia.com el
ler på telefon 070633 90 35. 

Jag kommer annars att ta 
kontakt inom en inte allt för 
avlägsen framtid och presen
tera en provbok och den text 
som berör aktuell gård och 
notera de förändringar som 
man anser bör tas med i bok
en.

Med hopp om att vi tillsam
mans ska kunna göra en fin 
bok som kan komma att upp
skattas av bybor och andra 
intresserade och ett särskilt 
riktat tack till Bengt Persha
gen som låter mig genomföra 
detta projekt!

Anders Laggar

Boken behandlar  
följande gårdar i Nittsjö: 
 
Gatugården 
Stegergården 
Lissollas 
Nygårds (försvunnen) 
Snis-/Gotgården 
Tyskgården 
Israel/Nilses 
Skatugården (försvunnen) 
Nilsesgården (Nisseras) 
Tinollas 
Hansus/Börjebo 
Hansus/Vågbratts 
Israels/Fjärdsmans 
Ivarsgården 
Clasgården 
Bengts/Flinkgården  
(försvunnen) 
Sands-/Märgården 
Börsgården 
Jonesgården (försvunnen) 
Mär/Brittas (försvunnen) 
Sandsgården (försvunnen) 
Smedgården 
Storgärds
Storgärds/Fröjds 
Karasgården 
Norrgårds
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Inför sommarens evenemang 
har man från Dalhallas sida 
genomfört en förändring 
som gäller för dem som vill 
arbeta som volontärer under 
sommarens konserter.

Det tidigare ordningen 
med att man har anmält sig 
till byns Dalhallaansvariga 
gäl ler inte längre, utan nu 
ska man personligen anmä
la sig via Dalhallas hemsida  
www.dalhalla.se/byalag. Ange 
lösenordet ”byalag2019” och 
klicka på ”Gå vidare”.

Börja med att välja den 
konsert du är intresserad att 
arbeta vid och klicka på knap
pen ”BOKA PASS” (1). På näs
ta ruta ser du vilket datum 
och vilken tid du ska finnas 
på plats vid byalagens stuga 
vid Dalhallaentrén (2), un
der ”Nittsjö” (3) väljer du an
tal (det går bara att anmäla 
en volontär per bokning) och 
klicka sedan på ”Gå vidare” (4). 
Skulle byns kvot vara fylld 
kommer ordet ”Nittsjö” vara 
överstruket och det går inte 
att välja antal. Välj i så fall en 
annan konsert eller välj att 
arbeta för en annan by som 
är tillgänglig.

Fyll i din epostadress och 
klicka på ”Gå vidare” för att 
bekräfta din anmälan. (Har 
du inte någon epostadress 
kontaktar du byns Dalhalla
ansvariga så hjälper de dig att 
boka ett pass.)
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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   Nåligålar (fabriken)  Anders Laggar   070-633 90 35
v. 23   Nôda båkkôn   Mats Woxblom   070-683 66 66
v. 24   Ovâ båckôn/Östigålar Gun-Britt Dahlberg   070-245 50 69
v. 25   Nåligålar (fabriken)  Anders Laggar   070-633 90 35
v. 27   Nôda båkkôn   Mats Woxblom   070-683 66 66
v. 29   Ovâ båckôn/Östigålar Gun-Britt Dahlberg   070-245 50 69
v. 31   Nåligålar (fabriken)  Anders Laggar   070-633 90 35
v. 33   Nôda båkkôn   Mats Woxblom   070-683 66 66
v. 35   Ovâ båckôn/Östigålar Gun-Britt Dahlberg   070-245 50 69

Första gången du bokar fyl
ler du i dina uppgifter i rutor
na som är markerade med en 
asterisk (*). Nästa gång du bo
kar behöver du inte göra detta 
steg. Klicka på ”Gå vidare”.

Därefter visas en samman
fattning där du kan kontroll
era att allt har blivit rätt. Om 
du bär dräkt eller har önske
mål om position klickar du 
på texten ”Ange meddelande 
till arrangör” och fyller i ditt 
meddelande. Klicka sedan på 
”Slutför bokning”.

På nästa sida klickar du på 
”Ladda ner biljett” och sedan 
skriver du ut din biljett. Du 
kommer även få ett epost
meddelande med en länk där 
du kan ladda ner biljetten.

Biljetten fungerar som 
incheckning för ditt pass 
och som fikabiljett, så se 
till att du har den utskriven 
och med dig när du anlän-
der till ditt pass.

Vill du ändra eller avboka 
ett pass skickar du ett mejl 
till info@dalhalla.se eller 
kontaktar byns Dalhallaan
svariga.
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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 
Kom ihåg att besöka byns hem-
sida där det finns information 
för både bybor och besökare.

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

Bagaren
1/1 - 28/2
Du siktar på att komma i form 
men blir på kanelen och ligger 
mest och degar. I ett välment för-
sök att resa dig kavlar du upp är-
marna men råkar vispa till en jäst 
i bakgrunden och inser att måttet 
är rågat när du får salt i såren.

Synålen
1/3 - 30/4
Du försöker att tråckla dig ige-
nom årets begivenheter men tap-
par tråden. Vass som du är lyckas 
du ändå sy ihop tillvaron, mycket 
beroende på att du har öga för 
detaljer. Du broderar dock ut lite 
väl mycket och råkar bli insydd i 
lagens långa ärm.

Gråsparven
1/5 - 30/6
Du är definitivt inte någon mes 
och fjädrar därför upp dig när 
en dununge kvittrar i ditt öra att 
du är misstänkt för att ha rökt en 
holk. Näbbigt förklarar du att det 
enda du gjort var att bruka gräs 
då dunet inte hade räckt till.

Smeden
1/7 - 31/8
Du blåser liv i glöden i ditt lever-
ne och smider planer på att ta ett 
järn men går på en nit och stukar 
handen. Du muttrar när det bul-
tar och får en sträckning av din 
äkta hälft så att dina kinder glöd-
gas och du blir därför kvar vid din 
härd.

Målaren
1/9 - 31/10
Du skissar på en idé som faller 
utanför ramarna och du målar 
därför in dig i ett hörn och lack-
ar ur. I fonden ser du dock ljuset 
och kritar en uppsättning oljefär-
ger men du gör en tavla och blir 
hängd på närmaste galleri.

Lyran
1/11 - 31/12
Du känner sig spänd men tar dig 
ändå ton. Sträng mot dig själv 
tycker du att du borde kunna pre-
stera ett bättre ackord, men inser 
att det låter falskt. Melodin bor-
de vara att helt enkelt bara spela 
med och låta. Låta väldigt myck-
et. Jättemycket. Låt.
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LÄTTA LABYRINTEN
HITTA FRÅN A TILL B LITE SVÅRARE LABYRINTEN
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Dalhalla 2019

1/7 Peter Jöback
2/7 Ms. Lauryn Hill
3/7 Iggy Pop
6/7 Malena Ernman med gäster
7/7 Malena Ernman med gäster
8/7 John Fogerty
13/7 Moraeus i Dalhalla 
17/7 Laleh
18/7 The National
19/7 Diggiloo
20/7 Hammerfall & Mustasch
24/7 New Order
26/7 Gyllene Tider
30/7 Ulf Lundell
2/8 Johan Boding &  
 Night of Queen
3/8 P-Floyd
9/8 Ludovico Einaudi
10/8 Från Broadway  
 till Duvemåla
16/8 Seinabo Sey, Oskar Linnros  
 och Timbuktu
17/8 Humorkalaset
23/8 Weeping Willows
30/8 The Hives, Mando Diao,  
 The Sounds
31/8 The Hives, Mando Diao,  
 The Sounds
7/9 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
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På gång i Nittsjö
 
18/5 Städdag  
 vid bystugan

1/6 Hantverksmarknad
 vid bystugan
 
20/6  Midsommarfirande 
 vid bystugan
 
1/8 CCW-cruising 
 vid bystugan

Jan Klabbfest (?)

...å sen få vi fôll si om  
vi ittôr på nå mer tä järå 

vô bistugu...

Rätt lösning till labyrinten på sidan 11:
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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 1 juni  
Kl. 10–15

Nittsjö
Bystugeförening

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



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

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.


