
Läktarbygge 
Den 30 juli är det dags att bygga upp läktarna  

inför årets krönikespel. 
Samling kl 10.00 i klosterträdgården. 

Anmälan till Bengt Lindman tel 070-369 50 45  

Smedjan i Långö 
Konstnärerna Ludvig Ödman och Anastasia Polubotko bjuder  

den 4 augusti in nydalaborna att prova på smide. 
Möjlighet att grilla finns, ta med mat och dryck. 

De har också en utställning på konsthallen i Sölvesborg  
den 16/6-19/8. 

En återvändare 
Anna Smille var under många år sommarbarn på Rättargården. 

Hon är nu utbildad präst och arbetar i Stockholm. 

I sommar återvänder hon till Nydala  

och predikar i högmässan den 8/7. 

 

Torpvandring 6/5 
Torpvandring genomfördes söndagen den 6 maj i området Dala och 
Moboda. 32 personer deltog. ”Vägvisare” var Doris och Arne Frans-
son. Fem ställen där det tidigare funnits torp besöktes, Kullen och 

Store Sten under Moboda samt Gamlatorp, Mariedal och Knabbabo 
under Dala rote. Vid varje torp fick deltagarna information om vilka 
som befolkat torpen och vilka öden vissa av dem drabbats av. Infor-
mationen var inhämtad från Henry Renshults böcker Folk & Fornt i 

Nydala, från kyrkböcker och även vad folk i trakten känner till.  
Torpen märktes ut med ekstolpar med torpets namn. Vid torpvand-
ringen besöktes också Dala linbasta, som tillhör Nydala Hembygds-

förening. Vandringen avslutades med medhavd fikakorg i den  
natursköna hagen vid Knabbabo på Ekedals ägor. 

 

Föreslå aktiviteter 
Byalaget har fått in förslag om gemensamma promenader söndagar. 

Finns det fler förslag till gemensamma aktiviteter?  
Hör gärna av dig till byalagets styrelse! 
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Nydala allehanda 

NU är det klart – vi tar över cafébyggnaden  
från kommunen! 

Vårt anbud är antaget och lantmätaren har varit här för att sätta ut 
tomtgränser. Men en del saker kommer ta tid tills det blir klart, i 

synnerhet en gemensamhetsanläggning för avloppet.  
Vi kommer att låta borra en egen brunn med visst stöd  

från kommunen men det sker först i höst.  
Det stora är att vi inte längre riskerar att bli utan  

egen lokal och café! 
Bygdebolaget ansvarar för fastighetsfrågorna  

medan byalaget medverkar till att utveckla aktiviteter  
och fylla Nydala med folk, både besökare och inflyttare!    

 

Utbyggnad av bredband 

Värnamo Energi har påbörjat utbyggnaden av fiber i Nydala.  
Fibersatsningen är möjlig genom att Värnamo Kommun går in 

med stöd till utbyggnaden med 50% av kostnaden.  
E.ON Elnät är även med och samförlägger elkablar  
på vissa sträckor, som t ex den schakt som nu pågår  

mellan sågen och Rössved.  
Arbetet utförs av Hillerstorps Schakt  

och ska pågå över sommaren.  
När Rössved och Boestad blivit anslutna med fiber  

kommer det att börja schaktas från Långö ner till Sandvik.  
Arbetet planeras påbörjas hösten 2018.  

 


