
Styrelsemöte Nydala byalag 180426 

 

Närvarande: Anastasia Polubotko, Kerstin Hägerström, Anton Persson, Arne Stenvall,  

Maria Karlson, Lovisa Vistfält, Göran Karlsson, David Kurtsson  

 

Justerare: Anastasia Polubotko  

 

Föregående mötesprotokoll 

Lades till handlingarna. 

 

Ekonomi 

Arne redovisade ekonomin. 

När vi begär prisuppgifter ska vi alltid fråga om priset är inklusive eller exklusive moms.  

 

Nyinflyttade 

Maria och Göran delar ut biljetter till två nyinflyttade.  

 

Nova Vallis 

- Biljettförsäljningen är igång. Korrekturläste biljettinformationen på hemsidan. Vissa 

justeringar ska göras, Arne meddelar Inger Hoppe.  

- En ansökan till Nordhedsstiftelsen ska göra. Kerstin ansvarar för detta.  

- Genomgång av checklistan.  

 

Herrgården 

- Diskussioner kring ny parkering till caféet. Inga åtgärder kommer att ske förrän 

tidigast under hösten.  

- Göran informerade kring lantmäteriet, vatten och avlopp till caféet. Bygdebolaget 

arbetar vidare med frågan.  

 

Varumärket Nydala kloster 

Kerstin och Maria har undersökt frågan vidare. Ansökan om varumärket är invecklat. 

Styrelsen väljer att inte gå vidare med ansökningen.  

 

Hemsidan- projekt digitalisering 

- Göran och Maria har träffat coachen Chrille angående digitalisering.  

Maria informerade om mötet.  

- Styrelsen är överens om att hemsidan och Facebooksidan behöver uppdateras. 

- Maria tar kontakt med Inger Hoppe. Tillsammans med Anastasia ska de se över vad 

som kan förändras.  

 

Övriga frågor 

- Ett förslag på pressinformation angående 875-årsjubileumet av Nydala kloster har 

inkommit från Roy Gustavsson. Styrelsen anser att detta är en fråga för kyrkorådet 

istället för byalaget. Göran återkopplar till Roy.  

- Förslag på att återigen ha en bilaga i Allehandan med sommarens kalendariet. Frågan 

tas upp nästa styrelsemöte. 

- Kerstin Hägerström fortsätter arbetet med tillverkning av vykort.  

- Solskydd i trädgården på caféet diskuterades. Förslag på stolpar där en segelduk fästs 

som solskydd, en spaljé med växter alternativt kraftigare kvalitetsparasoll.  

Anastasia återkopplar med Norrbys.  



- Byalaget har fått förfrågan om att ställa upp med munkstatister vid kyrkan den 18 maj, 

när det äger rum en rundtur med Vespor och Lambrettor i trakterna runt Nydala.  

- Diskussioner om vilka aktiviteter som kan ske i byalaget.  

Vilka aktiviteter vill vi ha i Nydala och vilka kan anordna?  

 

Nästa möte 

24/5 kl. 19.00 

 

 

Vid protokollet 

Lovisa Vistfält 

 

 

———————————————— 

 

Justerare 

Anastasia Polubotko  

 

 

———————————————- 


