
Nydala byalag styrelsemöte 130821 

 
Närvarande: Maria Karlson, Arne Stenvall, Ann Louise Myrén, Siv Öberg,  

Lovisa Vistfält, Malena Thor ( ej närvarande Kerstin Hägerström, Peter Bäckmark). 

 

Krönikespelet 
- Cirka 690 biljetter såldes till årets krönikespel. Biljettintäkterna blev 125 000 kr.  

- Årets resultat blir cirka 30 000 kr.  

- Diskussioner fördes kring att minska antal biljettåterförsäljare och göra det enklare att 

beställa biljetter på vår hemsida.  

- För att kunna marknadsföra oss tidigare kommer beslut om krönikespel 2014 tas vid 

årets efterfest den 20 september.  

- Hemsidan ska uppdateras med direktbokning av biljetter via hemsidan och villkor vid 

biljettköp.  

- Marknadsföring kring krönikespelet ska påbörjas tidigare på hemsidan.  

- Insamling av kläder sker den 1 september mellan kl. 15.00-18.00.  

Maria, Ann Louise, Kerstin, Arne, Siv och Lovisa ansvarar för mottagandet av 

kläderna.  

- Ann Louise kontaktar Göran Karlsson och Bengt Lindman för att säkerställa att alla 

parkeringsvakter och läktarbyggare blir inbjudna till efterfesten.  

- För att minska överskottet av programblad efter spelen fattades beslut att minska 

antalet till 800 stycken.  

 

Lokalen 
-    Arbetsdag beslutades till söndagen den 6 oktober. 

- Reklamation av de nya trädgårdsmöblerna har gjorts. Nya sitsar till sofforna kommer 

att skickas.  

- Allén fram till kyrkan behöver stamkvistas. Sandahlsbolagen är ansvariga för vägen 

men inget ansvar för allén. Behov finns även att plantera nya träd. Beslut om 

stamkvistning och nyplantering av träd bordlades och kommer att tas upp på årsmötet 

2014.  

- Det utlovade mötet under hösten angående en eventuell rivning av vägg i cafélokalen 

bordläggs till årsmötet 2014, på grund av herrgårdsprojektet och undersökning av 

behov av större lokal. Under årsmötet kommer en ekonomisk kalkyl och skiss över 

ombyggnationen att presenteras.  

- Styrelsen är enig om att uthyrningen av caféverksamheten ska fortsätta. Vi är mycket 

nöjda med familjen Norrbys arbete och ser gärna ett fortsatt samarbete.  

 

Nydala herrgård 
- Maria Karlson har haft ett möte med Andreas Almer, vikarierande komminister, 

angående önskemål om övernattningsmöjligheter för pilgrimer.  

- Bildandet av en interimsstyrelse till herrgårdsprojektet har påbörjats. Denna styrelse 

kommer i första hand göra bidragsansökningar.  

- Bolagsbildandet kommer att ske efter att styrelsemedlemmarna har beslutats.  

 

 

 

 

 

 



Kommande aktivitet 

- Ann Louise ansvarar för grillkvällen i Nydala fredagen den 30 augusti.  

 

Allehandan  

- Nästa Allehandan utkommer den 1 september.  

- Innehållet i Allehandan diskuterades, se Allehandan 1 september. 

 

Övriga frågor 

- Enligt inkomna förslag har styrelsen beslutat att köpa bilderna från krönikespelet som 

publicerades på hemsidan Värnamo.nu. Styrelsen diskuterade att det ska sättas upp 

några av bilderna i cafélokalen.  

 

Nästa möte: Onsdagen den 2 oktober 2013. 

 

 

 

 

Vid protokollet: Lovisa Vistfält 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras: 

 

Siv Öberg    Malena Thor 

 

 

 

-------------------------------                                              ---------------------------------- 


