
Nydala byalag styrelsemöte 180628 

 

Närvarande: Göran Karlsson, Arne Stenvall, Maria Karlson, Ludvig Ödman, David Kurtsson, 

Anton Persson, Kerstin Hägerström 

Justerare: Maria Karlson 

Föregående mötesprotokoll: Protokollet lades till handlingarna. 

Ekonomi: Arne redogjorde för det ekonomiska läget.  

Inflyttade: Inga nya inflyttade har noterats.  

Det rika Nova Vallis: 

 Konstaterades att checklistan inför krönikespelet är under kontroll.  

 Beslutades att efterfesten hålls på Nydala Café och Restaurang och att scenkläderna 

inlämnas samtidigt. Datum anges senare.  

 Maria meddelade att affischer beställts och finns att hämta i konferensrummet på 

caféet. Styrelsemedlemmarna delar ut affischer och uppmanar alla berörda att 

hjälpas åt och sätta upp dem på lämpliga ställen. 

 Istället för att skicka ut en enkätundersökning föreslås att ett svarsmail läggs in vid 

beställning av biljetter. En eventuell enkät kan samtidigt läggas ut på Facebook. 

 Beslutades att benämningen ”Det rika Nova Vallis” ersätter ”Krönikespelet”. Maria 

kontaktar Inger Hoppe beträffande upplägget av ”Det rika Nova Vallis” på hemsidan. 

 Peter Feurst ombeds uppdatera aktuella appar inklusive evenemangskalendern i Visit 

Småland. 

 Maria föreslog att Annika Browns eventuella efterträdare inkallas till intervju. Maria 

tar kontakt med Annika. 

 ”Antikrundan” kommer till Värnamo i början av september och Arne föreslog att 

teamet bakom programmet kontaktas för att filma någon sekvens i ”Det rika Nova 

Vallis”, som sedan visas på TV i programpresentationen. Maria och Kerstin tar fram 

förslag till kontaktbrev. 

 Peter ombeds höra med ansvarig hos Värnamo kommun om det är möjligt att införa 

en annons om ”Det rika Nova Vallis” på kommunens annonstavla vid E4an. Maria 

kontaktar Peter. 

Caféet – brunnsfrågan: När det gäller brunnsfrågan har Bygdebolaget skrivit en offert på 

brunnsborrning samtidigt som en ansökan om pengabidrag skickats in. Ärendet tas upp i 

Tekniska utskottet i september.   

Hemsidan – projekt digitalisering: Christian Pettersson har tidigare i vår konsulterats i 

digitaliseringsprojektet. Han har nu föreslagit ett uppföljande och avslutande möte före  



projekttidens slut. Göran kontrollerar om föreslaget datum passar för Inger Hoppe och 

Anton Persson att delta. Vi får arbeta vidare under hösten med de förslag vi fått tidigare för 

att utveckla hemsidan och Facebook. 

Övriga frågor: 

 Birgitta Alinder, ordförande i det svenska Nätverket för Historiska 

Cistercienserkloster vill ha en kontaktadress till byalaget i nätverkets adresslista. 

Förslås att kontaktpersonen läggs på en funktion inom styrelsen, förslagsvis 

sekreteraren. Maria hör med Lovisa och återkommer i ärendet. Klosternätverket 

läggs in i byalagets checklista för marknadsföring. 

 Arne har installerat en hjärtstartare vid cafébyggnadens norra gavel. Den har 

kontrollerats och installationen ska rapporteras till Hjärtstartarregistret.  Information 

ges på hemsidan. 

Nästa möte: 

Torsdagen den 26/7 2018. Göran beställer fika på caféet. 
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