
Nydala byalag styrelsemöte 171010 

 

Närvarande: Göran Karlsson, Arne Stenvall, Maria Karlson, Ludvig Ödman, Siv Öberg, 

Anastasia Polubotko, Kerstin Hägerström, Marie Nilsson 

Justerare: Siv Öberg 

Marie Nilsson, diakon i Svenska kyrkan, Värnamo pastorat, inledde mötet med att 

presentera sig och förklara sitt ärende. Eftersom det numera bor en del barnfamiljer i Nydala 

socken undrade hon om det finns önskemål/ behov av aktiviteter i Svenska kyrkans regi. På 

andra platser har man t ex samlat barn- och familjegrupper och i samverkan med skolan 

anordnat vandringar m m. I Nydala har luciatåget i Svensbygds missionshus med åren blivit 

mycket populärt och ett 10-tal barn brukar delta. Inger Hoppe är ansvarig för luciatåget den 

9/12 i år men det behövs fler som ställer upp och då skulle personal från kyrkan kunna hjälpa 

till och samtidigt höra efter bland familjerna om det finns intresse av förskola och/eller 

andra aktiviteter. Verksamheten skulle i så fall ske i Svensbygds missionshus. Marie tar 

kontakt med Inger.  

Föregående mötesprotokoll: Utbildning i Brandskydd 2017-11-01 och Första Hjälpen samt 

HLR 2017-11-08. Anmälan till Göran senast 25/10.  

Byalaget beslutade att Musikquizzen den 3/11 annonseras ut på affischer och hemsida. 

Maria samordnar med Norrbys. Inträde 60 kr. Anmälan är nödvändig.  

Protokollet lades till handlingarna. 

Ekonomi: Arne redovisade ekonomin. Årets Krönikespel och Medeltidsdagen drog båda en 

stor publik.  

Nyinflyttade: Två nyinflyttade. Maria överlämnar det förtryckta välkomstmeddelandet och 

delar ut biljetter nästa år. 

Herrgården: Maria informerade om det aktuella läget. Värnamo kommun har nu genomfört 

en värdering av fastigheten inkl vatten och avlopp. Förslag till försäljning av 

herrgårdsbyggnaden och cafédelen kommer att läggas fram på Kommunstyrelsens möte den 

17/10. Byalaget som enligt avtalet har förköpsrätt om möjlighet finns, är intresserade av att 

förvärva cafédelen och styrelsen kommer att bevaka anbudsplanerna vid en eventuell 

försäljning.  

Övriga frågor:  

 Önskemål om ytterligare belysning i caféet har framförts. Norrbys ombeds komma 

med förslag. 

 Föreslås att sponsorer och medverkande tackas på hemsidan. 



 Göran svarar på mail från intresserade beträffande rekvisita, manus och musik i 

krönikespelet. Maria föreslog att man efterforskar hur det ligger till med 

upphovsrätten till slutmusiken i krönikespelet. 

 Handikappingången bör skyltas. Frågan tas upp den 26/10 vid fastighetssynen på 

caféet. 

 100 st lotteriringar inköpes. 

 Anslagstavlan vid caféet bör hållas under uppsikt och ”städas” vid behov. 

 Styrelsen ställer sig positiv till Hans Thunanders erbjudande att hålla en ”drönarkurs” 

i Nydala. 

 Någon form av vindskydd behövs i caféträdgården. Frågan tas upp på nästa 

styrelsemöte när kommunstyrelsen fattat sitt beslut. 

 Läktaren har besiktigats och godkänts. Man hade endast några mindre anmärkningar 

som kan åtgärdas så småningom. 

 Besiktning och, om så behövs, beskärning av de stora träden i allén kommer att 

genomföras under oktober månad. 

Nästa möte: 2017-11-16. Kl 19. 

 

Vid protokollet:  

 

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

Kerstin Hägerström 

 

 

Justeras:  

 

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

Siv Öberg 


