
Nydala byalag styrelsemöte 2015-02-22 

 
Närvarande: Göran Karlsson, Maria Karlson, Arne Stenvall, Lovisa Vistfält, Jennie 

Lindman, Christin Lindberg 

Frånvarande: Siv Öberg, Peter Bäckmark 

 

  

Föregående mötesprotokoll 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

Konstituerande av styrelse 

Styrelsen konstituerades i ett separat protokoll. 

 

Ekonomi 

Ordförande och kassör besöker banken för uppdatering av praktiska frågor. 

 

Arne har placerat om delar av byalagets tillgångar till en ny fond med bättre avkastning. 

 

Lokalen 

Norrbys önskemål om ombyggnad samt revidering av kontraktet 

Norrbys vill bygga om i källaren och utöka köket. Diskussioner om detta pågår mellan 

byalaget och Norrbys.  

 

Kontraktet med Norrbys ska uppdateras. Göran, Arne och Maria jobbar med det nya 

kontraktet och reder ut vem som ansvarar för bygglovet.  

 

Norrbys ansvarar för att flytta trädgårdsmöblerna för att gräsklipparen ska komma åt, och 

de ansvarar också för snöröjningen längs gången fram till caféet och trappan. Maria frågar 

Jan Tullberg om han kan åta sig att sköta snöröjningen på parkeringen. 

 

Uthyrningen av lokalen till medlemmar och andra hanteras i en kalender. Arne har förslag 

på att lägga upp en publik kalender på Google för att alla ska få tillgång till den, och för 

att enklare följa upp betalningen. 

 

Renovering av utemöblerna 

Maria har fått kostnadsförslag från VAC (Värnamo arbetsmarknadscentrum) på 

renovering av utemöbler. Total kostnad är drygt 6.000 kr och detta har godkänts av 

årsmötet. Maria beställer detta. 

 

Datum för tackmiddag för städlagen 

Detta genomförs den 20 mars kl 19. Maria bjuder in den ansvarige för respektive städlag 

och bokar buffé hos Norrbys. 

 

Aktivitet på arbetsdagen 

Arbetsdagen är bokad till den 18 april kl 14. Arne frågar symötet den 23 februari vilken 

aktivitet som önskas för att locka deltagare. 

 

Krönikespelen 

Maria frågar sin släkting Lisa om hästar. Lovisa kollar med Konrad om han kan ta Jennies 

häst. 



 

Beslut om biljettpris tas på efterfesten för att kunna trycka vykorten tidigare för bättre 

marknadsföring. 

 

Christin påminner Siv om att boka kyrkan. 

 

Jennie föreslår att sopsäckar sätts upp i närheten av läktarna. 

 

Bygdebolaget 

Maria skickar ett mail till kommunstyrelsens ordförande och ber om förslag på datum för 

nästa möte mellan kommunen och Bygdebolagets styrelse. 

 

Byalaget har beslutat att ge ett rörelsebidrag till Bygdebolaget på upp till 10.000 kr. Detta 

hanteras genom att byalaget hanterar utgifterna åt Bygdebolaget. 

 

Nya invånare 

Jennie ska hantera listan med nyinflyttade så att vi följer upp vilka som blivit 

välkomnande med biljetter till Krönikespelen. Olika personer i styrelsen utsågs att dela ut 

biljetter. 

 

Christin skriver ett brev som ska överlämnas till nyinflyttade. Brevet ska innehålla 

information om byalagets verksamhet, Allehandan och hemsidan.  

 

Vandringens dag 10 maj 

Ett möte med berörda föreningar har hållits. Vandringar vid de tre lederna arrangeras. 

Deltagarna samlas vid kyrkan och skjutsas ut så att alla vandringar slutar vid kyrkan. 

Samtliga aktiviteter ska samordnas och underlaget till programmet ska skickas till Kerstin 

Hallberg. Ett nytt möte ska hållas för att färdigställa underlaget. 

 

Allehandan 

Aktiviteter (Valborg, Vandringens dag, öppet hus) 

- Öppet hus hålls 29 maj. Vid vackert väder blir det grillafton.  

Rusken Runt-profilen 

Årsmöte i Svensbygds intresseförening 

Helena skriver text om slåttern längs vägrenen. 

Torpvandring 26 april i Svensbygd 

En länk till torpinventeringen ska läggas upp på hemsidan när sidan är klar. 

Gökotta 14 maj i Svensbygd 

Arbetsdag på caféet 18 april kl 14 

Upptaktsmötet Krönikespelen 19 maj 

Kerstin håller föredrag om klosterträdgården på Gotland 

 

Övriga frågor 

Christina Lindberg har föreslagit ett årsabonnemang för annonseringen i Allehandan. 

Mötet beslutade att tills vidare behålla nuvarande modell med debitering per 

annonstillfälle. 

 

Maria föreslog utbyte med närliggande motsvarigheter till vårt byalag för att tipsa om 

aktiviteter om det som händer i bygden. Maria pratar med föreningarna i Ohs och 



Gällaryd. Bland annat ska skrivelsen till kommunen om bussarna till Värnamo-dagarna tas 

upp. 

 

Maria föreslog också att byalaget ska ha en Facebook-sida. Jennie pratar med Inger om 

detta till nästa möte. 

 

Arne föreslog att en pressansvarig utses i styrelsen för koordinering av annonseringar 

m.m. Styrelsemedlemmarna funderar på detta till nästa möte. Detta gäller även frågan om 

bidrag och sponsring. 

 

En ny kulturchef har utsetts i Värnamo. Göran bjuder in Lars Alkner till Nydala i mars för 

att informera om våra aktiviteter, med bl.a. Krönikespelen och Vandringens dag. Kerstin 

bjuds också in att delta. 

 

Jennie och Lovisa ansvarar för Valborgsfirandet. 

 

Om en ordinarie styrelsemedlem inte kan komma på ett möte ska denne person be en 

suppleant att komma. 

 

Nästkommande möten 

Måndagen den 13 april kl 19. Jennie fixar fika. 

 

Måndagen den 18 maj kl 19.  

Tisdagen den 28 juli kl 19. 

Tisdagen den 18 augusti kl 19. 

 

 

Vid protokollet:  

 

Christin Lindberg 

 

 

__________________________ 

 

Justeras: 

Jennie Lindman   Maria Karlson 

    

 

__________________________  ____________________________ 

 


