
Nydala byalag styrelsemöte 2014-08-18 

 
Närvarande: Maria Karlson, Arne Stenvall, Siv Öberg, Kerstin Hägerström, Peter 

Bäckmark, Lovisa Vistfält, Christin Lindberg. 

 

  

Föregående mötesprotokoll 

Kerstin förbereder en skrivning angående önskan om rabatt på fiskekort till nästa möte. 

 

Krönikespelen 

Biljetter 

Sponsorpaketen ökade något. Totalt kom runt 750 betalande åskådare samt ytterligare 50 

barn. Även försäljningen av fika i pausen gick väldigt bra. 

 

Hemsidan 

Christin lägger in en kommentar om krönikespelen på hemsidan.  

 

Förbättringsförslag till nästa år 

Ett förtydligande ska läggas in på hemsidan att föreställningen är 2 ggr 40 minuter samt en 

paus på 30 minuter.  

 

Informera även om att besök i kyrkan går bra till klockan 19 innan föreställningen. En 

skylt ska också sättas upp om detta. 

 

Vid upptaktsmötet nästa år måste information tydligt ges till alla att man inte får sätta upp 

affischer på vissa fasta reklamskyltar. I år har detta skett och vi har blivit varnade för att 

det kommer att polisanmälas om det händer igen. 

 

Det finns önskemål att affischen ska finnas på tyska. 

 

Tältet som används som kiosk börjar bli dåligt och det är dags att köpa in ett nytt. Alla 

ombeds hålla utkik efter bra priser. Eventuellt inköps det efter midsommar nästa år. 

 

Det är önskvärt att någon vuxen tar hand om barnen när de inte uppträder så att ljudnivån i 

kyrkan inte blir så hög och stör så mycket.  

 

Efterfesten är bokad på Timjan den 26 september. 

 

Grupprabatt på 20% ges vid bokning av minst 25 biljetter. Eventuellt kan 10% lämnas vi 

bokning av minst 15 biljetter. 

 

Allehandan 

Återlämning av kläder kan ske innan efterfesten samt ytterligare en dag en helg i oktober. 

Detta ska stå i Allehandan, liksom tid och plats för efterfesten. 

 

Norrbys öppettider under hösten läggs in i deras annons. 

 

Önskemål om aktiviteter som framförts är öl- och vinprovning samt musik-quiz. Samma 

musik-quiz-arrangör som förra året tillfrågas. Bättre annonsering om att han kommer samt 



att man tar inträde för att täcka kostnaderna. Inger H kontaktar honom. Öppet hus läggs på 

is ett tag. Ett luciatåg med lokala barn skulle kunna arrangeras, med Inger H som ledare. 

 

Torpvandring genomförs 21 september kring Svensbygd med samling vid missionshuset 

kl 9. 

 

Städdagen på caféet blir den 12 oktober kl 9. 

 

En text om krönikespelen ska finnas med. 

 

Skriv en kommentar om grillkvällen.  

 

Kerstin pratar med Agneta om att få en rapport från resan till Roma klosters jubileum. 

 

En text om trädgårdsföreningens Visingsöresa. 

 

En kort rapport om bygdebolagets planerade aktiviteter med kommunstyrelsen ska med. 

 

Arne har skrivit en text om distributionen av Finnveden nu som dragits ner till varannan 

vecka. 

 

Övriga frågor 

Kommunen arrangerar Värnamodagarna nu i augusti och går ut med att alla innevånare 

ska ha tillgång till buss för att ta sig dit och hem. Vi som bor i Nydala och även de i Ohs 

och Gällaryd omfattas inte av den servicen. En kontakt med de andra 

samhällsföreningarna ska tas. 

 

Tidigare har byalaget välkomnat nyinflyttade med en blomma. Det senaste året har detta 

haltat och flera nyinflyttade har inte fått detta välkomnande. Eventuellt kan man istället ge 

biljetter till krönikespelen. Svårigheten är att hålla reda på vilka som flyttar in. Styrelsen 

skulle kunna få i uppdrag att bevaka olika delar av socknen. Detta tas upp på nästa möte.  

 

Nästa möte 

Måndagen den 17 november kl 19.00. Maria fixar fika. Christin mailar ut datumet direkt. 

 

 

Vid protokollet: Christin Lindberg 

 

Justeras: 

 

Siv Öberg   Kerstin Hägerström 

 

 

__________________________  ____________________________ 


