
Styrelsemöte  Nydala byalag 170216 
 

 

Närvarande: Göran Karlsson, Arne Stenvall, Siv Öberg, Maria Karlson, Lovisa Vistfält, 

Ludvig Ödman, David Kurtsson, Kerstin Hägerström 

  

Justerare 

Kerstin Hägerström 

 

Konstituera styrelsen 

Styrelsen konstituerades i ett separat protokoll. 

 

Föregående mötesprotokoll 

 Ljudplattor ska monteras i cafélokalen.  

 Inköp av garderober till konferensrummet, bordlades till hösten. 

 

Ekonomi 

Arne redovisade ekonomin. 

 

Marknadsföringsplanen för Nydala 

Souvenirer till Krönikespelets jubileum 

 Styrelsen beslutar souvenirerna ljus, tändsticksask och t-shirt. 

 Kerstin Hägerström skriver ett textförslag till tändsticksaskarna.  

 Siv Öberg undersöker vilka som kan tillverka ljusen.  

 Arne kontaktar Christina Örlander angående tillverkning av t-shirts och undersöker 
vem som kan tillverka tryck till tändsticksaskar.  

Arne redovisade hur marknadsföringsplanen ser ut i skrivandets stund.  

 Styrelsen beslutade att byalaget bidrar med pengar till utvecklandet av 

marknadsföringen av Nydala.  

 Byalaget söker bidrag till Medeltidsdagen den 29/7. Förslag att Hembygdsföreningen 
söker bidrag för Vandringens dag den 13/5 och Klosterträdgårdsföreningen söker 

bidrag till Botanisk vandring den 18/5.  

Arrangemang vid Medeltidsdagen 

 Maria Karlson har kontaktat Maria Haneskog som ansvarar för Värnamo kommuns 
skolors medeltidsprojekt. Dessutom har Maria Karlson kontaktat Vaggeryds 

Bågskytteklubb, de är positiva till att medverka.  

 Ludvig Ödman ska undersöka eventuellt fler  medverkande till  Medeltidsdagen.  

 Notera i Allehandan om finns det intresse att medverka under dagen. 

 Diskussioner kring ytterligare förslag på medverkande och aktiviteter under dagen.  

 Förslag om Värnamo kommun kan anordna bussar från Värnamo för besökare till 

marknaden.  
Sävsjö och Värnamo kommuner ska ha turistinformation i Nydala under sommaren.  

 

Krönikespelet 

 Biljetterna är tryckta.  

 Checklistan Nova Vallis kontrollerades. 

 Maria Karlson kontaktar Annika Brown angående upptaktsmötet. 

 Peter Feurst ska bjudas in till nästa styrelsemöte.  

 Diskussioner kring övernattningsmöjligheter i Nydala.  



 

Nyinflyttade 

 En ny ansvarig för kontinuerlig uppdatering av nyinflyttade. David Kurtsson kontaktar 

Jennie Lindman för information kring hur hon har gått tillväga med uppdateringen.  

 Göran Karlsson, Lovisa Vistfält, Siv Öberg och Arne Stenvall delar ut biljetter till de 
nyinflyttade.  

 

Allehandan 

 Uppmärksamma 20-årsjubileumet av Allehandan.  

 Undersöka om någon är intresserad av att medverka på Medeltidsdagen och förslag till 
tryck på t-shirtarna. 

 Genomgång av kalendariet. Utöka Allehandan med en bilaga med jubileumsommarens 

kalendarie.  

 

Övriga frågor 

 Inbjudan från ”Hela Sverige ska leva”  till en träff i Rydaholm den 18/3. Arne kommer 
eventuellt att delta.  

 Göran Karlson har skickat ett mail till Värnamo Energi angående utbyggnad av 
fibernätet och har frågat varför det inte går att ansluta sig till det befintliga nätet. 

Göran har fått ett svar från Värnamo Energi som kommer att  läggas ut på hemsidan.  

 

Nästa möte  

Torsdagen den 16/3 kl. 19.00 

 

 

  

Vid protokollet 

 

Lovisa Vistfält 
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Justerare  

 

Kerstin Hägerström 

 

 

________________________________ 


