Nydala byalag styrelsemöte 2014-04-16
Närvarande: Arne Stenvall, Siv Öberg, Kerstin Hägerström, Lovisa Vistfält, Christin
Lindberg.
Ej närvarande: Peter Bäckmark, Maria Karlson
Föregående mötes protokoll
Protokollet lades till handlingarna.
Förfrågan från Norrbys om utökning
Norrbys vill avveckla bageriet i Taberg och satsa på Nydala. De vill använda ett rum i
källaren till bageri. Samtidigt vill de inte inkräkta för mycket på byalagets övriga
verksamhet.
Mötet tycker att det är viktigt att Norrbys finns kvar i Nydala på lång sikt, med tanke på
planerna med vandrarhem i herrgården. Byalagets verksamhet ska säkert kunna
genomföras i samråd med Norrbys. Det är också viktigt att kyrkan inte känner sig trängda.
Styrelsen ställer sig positiva och är beredda att förhandla om villkoren med Norrbys.
Valborg
Lovisa berättade om planerna. Det blir ungefär samma upplägg som tidigare år med
tipspromenad, lotteri och underhållning. Hon pratar med Norrbys om vilket fika som ska
beställas. Hon vill att någon annan ordnar med elden.
Lokalen
Lokalkostnader
Arne redovisade kostnaderna för ombyggnaden för caféet samt de investeringar som gjorts
de senaste åren.
Städdagen den 26 april
På städdagen utomhus den 26 april ska rabatterna rensas. Ogräset vid rampen på baksidan
behöver tas bort. Roundup föreslås användas. Bark behöver köpas men inga nya träd eller
buskar är planerade. Kerstin ser till att bark köps. Skötselgrupperna får ansvara för
blommorna vid skylten som vanligt.
Arne har målat de bruna borden och monterat de nya vita utemöblerna. Tyvärr ställdes de
vita möblerna in i höstas utan att torkas av. De stora grupperna med bord och bänkar i ett
behöver oljas. Arne fixar olja och penslar finns.
Kerstin pratar med Norrbys om fika för de som kommer och städar. Kerstin gör en lista på
vad som ska göras den dagen.
Bilder till caféet
Arne visade bilder som kan sättas upp på väggarna. Mötet var överens om att sätta upp
kartorna, och eventuellt några fotografier som kollage, i det nya rummet. Beslut om
akustikplattor i taket tas efter det att bilderna och tavlor och eventuellt ett draperi satts
upp.
Kerstin ombesörjer framtagning av bilder.

Fiskevårdsföreningen ordnar en tavla med djupkarta över Rusken.
Renovering av de gamla stolarna
Kerstin har kollat med ett företag i Gislaved. De tar 35 kr per sits för en skumplastdyna.
Hon pratar också med Njudex i Vrigstad om tyg.
Information från Bygdebolaget
Christin informerade. Mats H och Maria har träffat Pål Dunér. Nya skisser och kalkyler
ska komma inom någon vecka.
Peter Feurst ska ta fram ett prospekt för aktieförsäljning, samt en logga.
Den 12 maj ska styrelsen för Bygdebolaget träffa kommunen för rapportering från vardera
part och fortsatt arbete.
Arne önskar att information om bygdebolaget ska läggas upp på hemsidan. Christin ordnar
det.
Krönikespel
Biljetter ska kunna köpas på Be-Pe Foto i Värnamo, Sävsjö Turism, Café Nydala och
Timjan. Biljetter kan också beställas via hemsidan.
Siv skickar vykort till alla som köpte lotter på marknadsdagen 2012. Arne tar fram
etiketter.
Christin sammanställer mailadresser från tidigare års biljettköpare i ett excel-ark och
skickar till Peter.
Peter trycker upp samma antal affischer som tidigare år. Beslut om antal programblad tas
närmare spelen för att inte trycka för många. Budgeten för marknadsföringen är samma
som tidigare år.
Blomsterhandeln i Vrigstad vill inte sponsra spelen men kan ta betalt mot faktura. Siv
frågar kyrkan om de kan ta kostnaden för blommorna.
Peter har tagit fram en broschyr. Han kollar vad det kostar att trycka den. De kan
användas till bussbolag och företag som arrangerar evenemang.
Peter kontrollerar om vi kan få med en annons i den lokala kyrkans tidning som kommer
ut till pastoratet.
Arne har ordnat med ljudet till samma kostnad som förra året.
Rusken runt-dagen 10 maj
Klosterträdgårdsföreningen ska ha försäljning av kryddor och plantor. Peter ordnar med
några utklädda munkar som rör sig i trädgården, och att byalagets tält sätts upp.
Feriearbetare
Det råder osäkerhet kring arbetsledning, så mötet beslutade att inte ordna feriearbete
denna sommar.

Övriga frågor
Elavtalet behöver förnyas. Arne föreslår rörligt alternativt rörligt sommartid och fast på
vintern. Arne ordnar detta.
Arne har pratat med NCC som ska räta upp skylten som står snett. Arne har köpt tre
värdeskåp, ett till respektive förening.
Arne föreslår att hatthyllan från lägenheten flyttas till hallen utanför toaletten.
Nästa möte
Tisdagen den 20 maj 2014 kl 19.00. Kerstin fixar fika.
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