
Nydala byalag styrelsemöte 2014-07-29 

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

Bäckmark, Lovisa Vistfält, Christin Lindberg. 

 

  

Föregående mötesprotokoll 

Vi i Nydala får numera bara Finnveden nu varannan vecka. Arne har agerat för att ändra 

på detta till varje vecka som det borde vara. En ny förhandling ska ske mellan Hallpressen 

och Posten. 

 

Ekonomi 

Ekonomin redovisades. 

 

Lokalen 

Kerstin och Maria ska sätta upp tavlor på caféet. 

 

Ett vattenprov ska tas på vattnet.  

 

Byalaget har inte för avsikt att säga upp hyresavtalet med Norrbys. 

 

Arne har förnyat elavtalet med E.on. 

 

De grupper som sköter trädgården ska även slå gräset vid informationstavlan vid affären. 

Detta läggs till listan över vad som ska göras vid städdagarna. 

 

Information från Bygdebolaget 

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att se över vilka åtgärder som kommunen ska göra. 

 

Kommunen har erbjudit Bygdebolaget att sköta uthyrning av herrgården och även att 

sköta trädgården runt herrgården mot ersättning. Vi har inget intresse att hyra ut lokalen i 

befintligt skick. Kyrkan ska eventuellt överta skötseln av trädgården.  

 

Krönikespelen 

Checklistan gicks igenom. Biljettförsäljningen via hemsidan går bra. En beställning har 

dock blivit fel, så Siv ringer till beställaren och reder ut det. Försäljningen av 

sponsorpaket är något bättre än tidigare år. 

 

Informationen om Krönikespelen på Facebook är inte uppdaterad. Arne arbetar för att 

detta ska uppdateras och att flera personer får tillgång till administrationen av den sidan. 

 

Annonsering ska göras enligt följande: 

- Höglandet nu 23 juli, 6 augusti 

- Finnveden nu 30 juli, 6 augusti, 13 augusti 

- Värnamo nyheter 2 augusti, 9 augusti, 14 augusti och eventuellt 16 augusti 

- Smålands Tidning eventuellt 14 augusti 

 

Det saknas ännu hästar till föreställningarna. Malena har inte lyckats lösa frågan. Maria 

kollar med en kontakt. 

 



Lokal till efterfesten behöver bokas. Kerstin och Maria kollar lite olika alternativ. Festen 

föreslås hållas 26 september. 

 

Siv stämmer av marknadsföringsmaterialet med Peter Feurst. Kyrkan sponsrar blommor 

och fikat på tisdagens pressvisning. Kyrkans logga ska också vara med i programbladet. 

 

Kerstin tar emot anmälningar till efterfesten. 

 

Siv stämmer av att korvförsäljningen arrangeras som vanligt. 

 

Peter hjälper till att resa tältet torsdagen den 14 augusti. 

 

Övriga frågor 

Fiskekort 

Kerstin har fått frågor om rabatt på fiskekort för nydalabor. Kerstin skriver ett utkast på 

förfrågan som byalaget skickar till fiskevårdsföreningen. 

 

Rusken Runt 

Kerstin deltar på ett möte i Rusken Runt-föreningen på fredag den 1 augusti. 

 

Förfrågan om att sälja tavlor 

En man har hört av sig om att få hänga upp och även sälja tavlor på caféet. Med tanke på 

att vi precis har tagit fram nya tavlor finns inget behov av detta nu, och hans förfrågan har 

avslagits. 

 

Ljuddämpning i caféet 

Två draperier ska hängas upp på caféet. Maria kollar med Ingrid Lindberg som har lovat 

att titta på tyger. 

 

Nästa möte 

Måndagen den 18 augusti kl 19.00. Peter fixar fika. Christin mailar ut datumet direkt. 

 

 

Vid protokollet: Christin Lindberg 

 

Justeras: 

 

Siv Öberg   Kerstin Hägerström 

 

 

__________________________  ____________________________ 


