Nydala byalag styrelsemöte 2014-11-17
Närvarande: Maria Karlson, Arne Stenvall, Siv Öberg, Kerstin Hägerström, Lovisa
Vistfält, Christin Lindberg
Frånvarande: Peter Bäckmark

Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna.
Ekonomi
Arne gav en kort rapport om ekonomin.
Lokalen
Fråga från Norrbys om ombyggnad
Norrbys vill flytta en del av bageriverksamheten i Taberg till caféet i Nydala. För detta
krävs en ombyggnad i källaren. Det nuvarande avtalet med kommunen löper ut 12 juni
2017. Byalaget bör förlänga avtalet avseende cafélokalen innan ombyggnaden görs.
Byalagets styrelse är positiva till att Norrbys bygger om och startar bageriverksamhet i
lokalerna.
Det är problem att få personer att hjälpa till på arbetsdagen. Utemöbler står fortfarande
kvar ute. Ett alternativ kan vara att utöka arbetsgrupperna och låta dem ta hand om fler
uppgifter. Detta måste diskuteras på årsmötet.
Renovering av trädgårdsmöblerna
De gamla bruna utemöblerna behöver slipas och laseras om. Maria undersöker möjligheter
och kostnader med kyrkan och deras verksamhet respektive arbetsmiljöcentrum i
Värnamo. Kerstin frågar runt i byn om det finns frivilliga som kan göra jobbet. Beslut tas
på nästa styrelsemöte.
Tackmiddag till städlagen
Anordnas på caféet med Norrbys husmansbuffé fredagen den 23 januari.
Belysning
Synpunkter har inkommit om att belysningen är dålig när man har möten i caféet.
Styrelsen beslutade att köpa in ljus. Arne tittar på det.
Draperi
Kerstin och Ingrid ska ordna ytterligare ett draperi.
OH-kanon
Styrelsen beslutade att byalaget ska köpa in en OH-kanon nästa år. Arne tittar på det.
Nya invånare
Bevakning av nyinflyttade
Det har kommit flera nya invånare i Nydala på senare tid, vilket är mycket glädjande.
Ansvaret att bevaka fördelas mellan tillfrågade personer som via www.birthday.se/sok/ tar
ansvar för olika geografier i socknen. Maria och Arne kontaktar föreslagna personer.
Bevakas varje styrelsemöte.

De nyinflyttade får biljetter till Krönikespelen.
Krönikespelen
Utskick inför nästa år
Kerstin gör ett utskick liknande det som skickades ut förra året till alla deltagare.
Siv ber Peter beställa nya vykort i god tid så att de kan delas ut i samband med
julkonserten.
Bygdebolaget
Informationsmötet med byborna den 9 oktober var välbesökt och positivt till de fortsatta
planerna.
Mötet med kommunen den 6 november handlade om en avsiktsförklaring som inte
innehåller tillräckligt mycket insatser från kommunen för att vi ska kunna avtala med
dem. Nästa steg är att kommunstyrelsen fattar beslut om att de ska göra en besiktning av
fastigheten och därefter besluta om sina åtgärder. Det beslutet förväntas fattas den 1
december.
Pilgrimslederna
Maria deltog i möte om pilgrimsleder i Småland på folkhögskolan i Värnamo, tillsammans
med Norrbys. Destination Småland är den organisation som arbetar med pilgrimslederna.
De vill att Nydala blir ett centrum eftersom det är ett strategiskt ställe med tre leder som
sammanstrålar.
Siv tar med frågan till församlingsrådet om att ta fram en stämpel för Nydala som kan
stämplas i pilgrimspass som stiftet jobbar med att ta fram.
En vandringens dag planeras till den 10 maj 2015 för att öka intresset för
pilgrimsvandringar. Byalaget och övriga föreningar kan planera in aktiviteter i Nydala den
dagen.
Maria och Kerstin pratar med Agneta Renshult om att representera Nydala i detta arbete.
Det finns en app som ska förses med information om olika aktiviteter. Nydalas planerade
aktiviteter kan uppdateras av Inger H och Christin. Christin kontaktar Kerstin Hallberg för
att få mer information om appen.
Aktiviteter
Lucia
Hålls i Svensbygds missionshus kl 15. Inger H har ordnat ett luciatåg. De som ska bidra
till kakbuffén anmäler det till Inger H.
Grötfesten
Anordnas lördagen den 27 december. Anmälan görs till Siv på Nova Vallis-telefonen
senast 21 december. Maria organiserar grötkokning och inhandling. Kerstin och Lovisa
hjälps åt med lotterier. Kerstin, Arne, Maria och Siv deltar i förarbetet. Maria frågar några
fler medhjälpare. Inger H tillfrågas om att spela piano och hålla i lite allsång.

Årsmöten
Byalaget håller årsmöte måndagen den 2 februari.
Allehandan
En notis om Bygdebolaget.
Information om Finnveden nu. Arne förmedlar text från redaktionschefen för Värnamo
Nyheter och Finnveden nu.
En notis skrivs om föreläsningen om cistercienserkloster.
En notis om vilka aktiviteter som anordnats; musik-quiz och torpvandringen 21
september.
Lucia och grötfest.
Årsmöten.
Öppet hus anordnas fredagen den 13 februari.
Notis om planerna på pilgrimscentrum. Flagga för den 10 maj och ta även upp det på de
olika föreningarnas årsmöten.
Inger skickar påminnelse till annonsörer med tydlig deadline.
Övriga frågor
Vid nästa styrelsemöte tas planer för lokalerna upp.
Värnamo kommun har uppdragit åt ”forall” att hjälpa till med olika saker åt föreningar.
Det är en föreningspool som ska utföra uppgifter till låga kostnader. Styrelsen beslutade
att inte delta.
Styrelsen skickar en begäran till fiskevårdsföreningen om rabatterat familjekort för
nydalabor.
Nästa möte
Tisdagen den 20 januari kl 19.00. Maria fixar fika. Christin mailar ut datumet direkt.
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