Nydala byalag styrelsemöte 2013-10-02
Närvarande: Maria Karlson, Arne Stenvall, Ann Louise Myrén, Siv Öberg,
Lovisa Vistfält, Malena Thor, Kerstin Hägerström, Peter Bäckmark. Extra inbjuden:
Christin Lindberg.
Extra inbjudna första punkten: Birgitta Collén, Bengt Lindman, Margareta Lindberg,
Bernt Lindberg.
Bildande av bygdebolag
Namnförslag på det nya bolaget för herrgårdsprojektet är ”Nydala Bygdebolag AB (svb)”.
Svb betyder särskild vinstbegränsning.
Stiftare av bolaget föreslås vara byalaget, och att de andra föreningarna är innehavare av
A-aktier, på samma villkor som byalaget. De närvarande representanterna för
Hembygdsföreningen, Svensbygds Missionshus Intresseförening,
Klosterträdgårdsföreningen, och Fiskevårdsföreningen tyckte detta var ett bra förslag och
byalaget blir därmed ensam stiftare.
Styrelsen för bygdebolaget diskuterades. Som medlemmar i en första interimsstyrelse
föreslås Maria Karlson, Ann Louise Myrén, Pär-Magnus Möller och Göran Karlsson
(Rössved). Denna styrelse har som första uppgift att söka pengar till ombyggnad av
herrgården.
Arbetsdag 6 oktober
När arbetsdagen beslutades var familjen Norrbys verksamhet i oktober-november okänd.
Inomhusarbetet begränsas till fönsterputsning och montering av skötbordet. I övrigt är det
yttre arbete i trädgården. De bruna möblerna behöver slipas och oljas. Lunch beställs från
caféet.
Reklamationen av trädgårdsmöblerna
Hillerstorp har svarat på Arnes mail där vi reklamerar möblerna med bilder. Svaret från
Hillerstorp är riktigt dåligt och Arne skickar ett svar på deras mail för att om möjligt få
bättre respons.
Allén mellan affären och kyrkan
Hembygdsföreningen har agerat i frågan och bett om en offert från Loftås Skogsjobb för
att ta ner de två döda träden i allén och ett par träd intill hembygdsföreningen, samt för att
stamkvista träden i allén. I första hand tar hembygdsföreningen kostnaden men skulle det
bli dyrare än kalkylen kommer byalaget att lägga till pengar. Hembygdsföreningen arbetar
även med att få pengar till nyplantering av träd för att ersätta de döda träden.
Ombyggnad av cafélokalen
Norrbys vill gärna utöka sittplatserna genom att ta bort garderoberna och kontoret och
göra det till en större lokal. Skjutdörren skulle också kunna tas bort. I de fall det kommer
mycket folk till byalagets evenemang skulle man kunna hyra herrgården. Krister
Andersson har uppskattat kostnaderna för denna renovering till 200.000-250.000 kr.
Frågan är när renoveringen ska göras. Innan finansieringen av herrgårdsprojektet är klar
känns denna investering hög.
Arne skickar ut offertunderlag till Fransson & Nord, Röstedal och Martinsson. Förslag på
fler byggföretag kan mailas till Arne. Då får byalaget ett konkret förslag på kostnaderna
att ta ställning till. I det förslaget ska skjutdörrarna vara kvar och väggen mellan det nya
större rummet och hallen ska finnas kvar.

Information från Norrbys
De kommer att ha öppet på helgerna oktober och november. De två sista helgerna kommer
de att servera julbord.
De har även erbjudit hjälp med måleriarbete och golvläggning vid en eventuell
ombyggnad av lokalerna.
De vill också ge nydalaborna något erbjudande genom t.ex. uppvisande av medlemskort i
Klosterträdgårdsföreningen. Kerstin diskuterar detta i Klosterträdgårdsföreningen och
återkommer till Norrbys.
Norrbys kommer också att betala kostnaderna för den ökade elförbrukningen.
Krönikespelet
Krönikespelet kommer att genomföras även nästa år. Datumen sätts till 15-16 augusti.
Kerstin skriver ett brev till deltagarna för att redan nu informera om datumen för
repetitionerna och föreställningarna. I brevet ska även en uppmaning att hitta sponsorer
formuleras.
Siv pratar med Peter Feurst om marknadsföring till bussbolag. Även inbjudningar till olika
klosterföreningar skickas ut.
Det ska vara möjligt att beställa och köpa biljetter via hemsidan. Villkoren ska framgå
tydligt i formuläret. Christin och Inger kan anlita Rolf Gustafsson för att få till ett bra
formulär.
Nydala Allehanda
Maria tycker att Allehandan i pappersformat känns för statisk, med tanke på att det kan
finnas tryckfel och att det bara kommer var tredje månad. Kan detta förnyas? Arne
påpekar att sponsorerna försvinner om vi inte har en papperskopia. Ett alternativ är att
kunna publicera en ny version till Allehandan på hemsidan.
Maria ber mötet att fundera på hur Allehandan kan förnyas. Det kommer också att skrivas
om detta i nästa nummer av Allehandan och det ska diskuteras på årsmötet.
Smålands kulturfestival
Junekvintetten kommer till Nydala kyrka för en konsert den 1 november kl 22. Det behövs
medhjälpare för att bjuda musiker på kaffe och tända marschaller iklädda munkkläder. Siv
föreslog att vykorten inför nästa års krönikespel delas ut som marknadsföring. Arne,
Kerstin och eventuellt Maria ställer upp. Siv frågar Peter om han kan ställa upp också.
Kerstin ordnar kaffe.
Information från Hela Sverige ska leva
En utbildningsdag anordnas den 19 oktober. Maria frågar Göran Karlsson om han kan åka,
annars åker Ann Louise.
Civilförsvarsförbundet kan ordna en kurs om vi samlar ihop deltagare. Föreslås att en dag
kan ordnas i januari.
Övriga frågor
Statistiska centralbyrån har skickat statistik till Arne med anledning av att Ann Louise
varit anställd under projektet.

Bilder från Krönikespelen
Arne visade bilder som tagits av fotograf Per Bunnstad från årets repetitioner. Några
bilder valdes ut att skickas till en kalender. Gruppfotot tas fram som en förstoring att
hängas upp i caféet.
Nästa möte: Söndagen den 24 november 2013 kl 17.00.
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