Tillgångar i Nydala
Nydalas främsta tillgång är arvet i den historiska miljön. Besöksräknare i kyrkan talar om ca
30 000 besökare årligen. Många kommer från Sverige, men bilar på parkeringsplatsen visar
landsskyltar från hela Europa. Naturligtvis är det främst kyrkan och klostermiljön kring den
som lockar. Man stannar i stum beundran inför kyrkans östgavel som ett unikt exempel på vad
skickliga byggare på 1100-talet kunde åstadkomma.
Nydala är det enda i Värnamo kommun som klassats som riksintresse. Det borde kommunen
med stolthet arbeta vidare på!
Klosterträdgården har blivit ett stort och uppskattat besöksmål. All heder åt dem som håller
den så inbjudande. En utmaning för kommunen att stödja också det projektet, t ex genom stöd
till bevattningsanordning. En torr sommar har satt de trogna skötarna på stora prov.
Orörd natur bjuder vandraren, ensam eller i grupp, stillhet och möjligheter till återhämtning
till kropp och själ. Gratis! Munkaleden, Västra Sigfridsleden och Nydalaleden är utmärkta
vandringsleder med information om torp, tjärdalar. kolbottnar, vattenfall och hänförande vyer
utmed vägen.
Sjön Rusken och andra, mindre sjöar lockar fiskeintresserade. Man kan se fiskare som ligger
stilla hela dagar ute på sjön och bara låter sig omslutas av stillhet och tystnad.
Tomter med natursköna lägen kan erbjudas på många platser - till rimliga priser.
Många unga familjer har upptäckt att Nydala är ett utmärkt boendealternativ med
möjligheter för barnen att växa upp nära naturen och frisk luft.
Boende i lantmiljö är numera helt möjligt att förena med yrkesverksamhet. Utbyggt bredband
kan ge än större möjligheter!
En inventering vid ett möte med byalaget visade att bland Nydalas invånare finns en stor
potential av människor kunniga inom vitt skilda områden, allt ifrån hantverkare till folk med
akademisk utbildning.
Herrgårdsbyggnaden. Realistiska förslag till användning finns redan. Studera de förslagen
och ta vara på nydalabornas engagemang och förhoppningar!
Nydala byalag är en stor tillgång. Krönikespelet som i år uppföres för tjugofemte gången har
krävt hängivet arbete från hundratals frivilliga, allt ifrån parkeringsmunkar till läktbyggare
till skådespelare. Vård av kafébyggnaden och trädgården runt den har gjort Nydala café och
restaurang till ett synnerligen omtyckt utflyktsmål. De goda entreprenörerna har satt mat i
Nydala på kartan.
Utmaningar
Herrgårdsbyggnaden kan utvecklas till något mycket fint. En skam för kommunen som
ägare att ständigt bli påmind om bristande underhåll och okänslighet inför möjligheter. Om en
liten del, några miljoner av de miljoner, miljarder kr som satsats på projekt i centralorten
hamnat i Nydala skulle platsen fått än större möjlighet att blomstra - och också ge vinst till
kommunen genom nya arbetstillfällen, god PR för framsynthet och känsla för kulturella
värden. En vinst som inte bara behöver räknar i pengar - det finns ju också andra värden att
förmedla.
En satsning på bättre vägar skulle locka än fler att bo på landsbygden. Nydala skulle t ex
kunna göras mer tillgängligt med asfalterad väg från riksväg 30, Ga Hjälmseryd över
Klinthult- Långö. Många bilister och bussförare tvekar inför den ibland bitvis ofarbara vägen
Klinthult-Långö. Bättre väg skulle förutom bättre framkomlighet också skona bilarna.
Kommunen bör satsa på
*samarbete mellan kommun, kyrka, byalag och omgivande kommuner
*renovering av herrgårdsbyggnaden
*asfaltering av vägar

* utbyggt bredband
*stöd åt nyinflyttare
*organiserat mottagande av besökare
*värdera/stödja sådant som drar
*satsa på information om Nydala, gärna i samarbete med omgivande kommuner. Många i
Sävsjö/Vrigstad ser gärna att gamla band med Nydala återknyts.
Vi själva
*kan ge vårt engagemang för att ta emot besökare och inflyttande
*dela med oss av vår unika Nydala-anda av gemenskap och vilja att ställa upp för varandra
*våga satsa på nyetablering för arbetstillfällen.
En utmaning att framsynt och varsamt ta till vara och vara öppna för Nydalas
möjligheter.

