Nitta Samhällsförening
Nitta är en av de mest centrala orterna i Sverige
med 3 av norra Europas huvudstäder inom 40 mils avstånd.
Du når 2 internationella flygplatser på mindre än en timma.

Samhällsföreningen är en ideell förening
där alla som bor i Nitta med omnejd är medlemmar.
Medlemskapet är avgiftsfritt.

Detta gör Samhällsföreningen
•

Vårdar grönområden och lekplatser som ägs av Ulricehamns
kommun.

•

Badplatsen vid kvarnen, klipps och grillplatsen och bänkar och
underhålls.

•

Underhåller stigar till Hagafallet och runt Viskan

•

Sköter komposten för trädgårdsavfall.

•

Hissar flaggan i Dragonparken på allmänna flaggdagar.

•

Pryder granen i Dragonparken med belysning i december.

•

En gång om året städas Nitta med hjälp av medlemmar i föreningen.

Städdag i Nitta. Samling för korvgrillning efter utfört uppdrag.

Detta gör Samhällsföreningen
•

Föreningen skall arbeta för de förslag som Nittaborna framför i
möjligaste mån.

•

Marknadsföring av Nitta samhälle med omnejd för invånarna och
besökare.

•

Verkar för att Nitta med omnejd är attraktivt för boende, föreningsliv
och näringsliv.

•

Är en kontakt mellan kommunen eller andra myndigheter.

•

Samarbetar med landsbygdsalliansen för att med deras hjälp påverka
kommunen att arbeta för utvecklingen av Nitta samhälle.

Bro över Viskan

Detta finns i Nitta
•

Informationstavlor
För samhällsinformation finns 3 st. informationstavlor placerade
invid Dragonparken vid Varnumsvägen, vid Fabriksvägen och intill
Nitta förskolas parkering.

•

Lekplatser
Det finns 5 lekplatser för barn i Nitta varav samhällsföreningen
ansvarar för underhåll och skötsel av 3 st.

•

Förskola
Förskolan består av två åldersindelade avdelningar, Totte och
Alfons. Förskolan ligger i anslutning till härliga skog- och
naturområden.

•

Fiber
Fiber finns i hela Nittaområdet.

•

Busshållplatser
Varnumsvägen och Härnavägen

•

Återvinningsstation för hushållen
Exempel pappersförpackningar, plast, metall, batterier och glas.

•

Kompoststation
Trädgårdsavfall såsom löv, gräsklipp, häckklipp och trädgrenar.

•

Promenader
Härliga promenader kan göras på Brostigen som går längs Viskan.
En vacker tur med eller utan barnvagn. Sitt ner en stund på bänken
och njut av vattenspelet och änder som simmar omkring i Viskan.
Banvallen är asfalterad och har sin sträckning längs Viskan och
lämpar sig både som motionsspår och cykelstråk. Från Nitta till
Rångedala 6 km vidare till Borås 26 km.
Nitta till Hökerum 6 km Ulricehamn 18 km.

•

Motionsspår
Elljusspåret har 2 slingor om 1,7 km och 2,3 km och går i kuperad
skogsterräng runt en liten sjö. Spåret börjar och slutar vid
återvinningsstationen. Elljuset tänds manuellt.

Detta finns i Nitta
•

Badplats
Invid kvarndammen, där Viskan flyter igenom finns en badplats. Där
finns möjlighet att inta medhavd fika runt någon av de 3 borden eller
sitta ner vid en stor grillplats.

•

Boule
Fyra boulebanor finns i Dragonparken.

•

Tennisplan
En tennisbana finns i Dragonparken.

•

Basket
Bredvid fotbollsplan finns en basketkorg för utomhusspel.

•

Fotbollsplan
Plan för 7-mannalag

Fikamöjligheter i Nitta med omnejd
•

Ådalens Café & Present
Café och uteservering längs Viskan och invid banvallen i Nitta.

•

Tångabo Gård i Varnum
Butik och café.
Guidad visning av ladugården som rymmer c:a 230 kor.

Helikopterflygning
över Nitta med omnejd.

Framtid
Framtidsvision 5 år.
•
•
•
•
•
•
•

Vägarna till Nitta är upprustade.
Det finns en broschyr över utflyktsmål och ”turistattraktioner”.
Föreningslivet blomstrar och fler unga är aktiva.
Fler småföretag har startat i Nitta och i närområdet.
Fler upplysta platser i parken.
En grillplats har byggts i parken.
Sälja in vår vackra natur och få fler att flytta ut till landet, vilket
skapar en föryngring av samhället.

Framtidsvision 20 år.
•
•
•
•
•

En ny generation har tagit över, föreningslivet och bygden sjuder av
optimism.
Samhällsföreningen arbete med ”tomter för nybyggnad” har
resulterat i flera nya hus.
Den nya ”Gröna vågen” gör att befolkning har ökat med 50 personer
(jmf med år 2017).
Turismen fortsätter att utvecklas i och kring Nitta.
Fler arbetstillfällen på hemmaplan.

Prioriteringar.
•
•
•
•
•
•

Anskaffa samlingslokal.
Välkomstträff för nyinflyttade.
Skapa en mer levande landsbygd och att få fler se fördelarna med att
bo i en vacker natur.
Uppförandet av en grillplats i parken.
Öka samarbetet mellan föreningar och företag.
Minska hastigheten genom samhället.

Föreningar i området
•

Varnums Hembygdsförening
Hemsida: www.varnum.nu

•

SPF Seniorerna Hökerum
Sveriges pensionärsförening Seniorerna är en partipolitiskt
och religiöst obunden medlemsorganisation.
Hemsida: www.spfseniorerna.se/hokerum/

Dragonparken med tennisplan och boulebana

Nitta Samhällsförening
Fakta om Nitta
v Dess framväxt beror i hög grad på järnvägsbanan mellan

Borås-Ulricehamn som öppnade 1917.
Den ursprungliga bebyggelsen är från 1920–30-talet.
På 1970-talet byggdes villor och radhus i samhället, mest bebodda av
pendlare till Borås, Hökerum och Ulricehamn.
Namnet Nitta kommer från kvarnen som fanns i samhället under
flera hundra år.
NITTA betyder glida eller skjuta fram som en å.
v Ett litet samhälle med ca 360 invånare.
v Landskap

Västra Götaland
Västra Götalands Län
Ulricehamns kommun

Län
Kommun
Avstånd
Borås

km 23,5

restid med bil 18 minuter

Ulricehamn

km 20,2

restid med bil 18 minuter

Kontaktuppgifter för Nitta Samhällsförening
E-post

info@nittasamhalle.se

Hemsida

www.nittasamhalle.se

Tryckt i samarbete med
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