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Bakgrund
Pingstförsamlingen i Nyhem har i över 90 år arrangerat en sommarkonferens, Nyhemsveckan, för svensk pingströrelse. Sedan 1951 har konferensen varit förlagd till Nyhemsområdet inom Mullsjö kommun.
Nyhemsveckan är en konferens för alla ådrar, där barn och ungdom och vuxna var för sig
har sina aktiviteter med lek och skoj så väl som olika seminarier med bibelstudier och
med gemensamma gudstjänster med stort inslag av sång och musik.
Konferensdeltagarna har gemensamt samlats i ett stort tält med plats för ca 3.500 personer samt flera mindre tält för barn- och ungdomsaktiviteter. Deltagarantalet beräknas
varje dag till mellan 3 - 4.000. Hur många unika besökare konferensen har under de 9
dagarna den pågår är svårt att säga men torde uppgå till 15 – 20 000 personer.
Konferenstältet inköptes 1972 och under
ett antal år har man planerat för ett alternativ då tältsalongen började bli sliten. Vid
sommarkonferensen 2008 skadades tältet
dessutom svårt av en stormby och behovet
av alternativ blev akut.

I Mullsjö kommun finns också sedan 20 år ett framgångsrikt innebandylag, Mullsjö AIS,
MAIS, som våren 2008 avancerade till Superligan; den högsta divisionen i Sverige och
den gamla idrottshallen var inte längre godkänd som matcharena.
Dessutom har kommunens gymnasieskola en innebandylinje som behövde en bättre anpassad träningsplan.
Genom en drivande privat entreprenör i kommunen tillsammans med Pingstförsamlingen,
kommunen och gymnasieskolan projekterades och byggdes den nya hallen inom ramen
för ett separat bolag, Nyhemshallen AB, och invigdes i februari 2009 med MAIS första
hemmamatch i egen arena.
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Hallen
Hallen är byggd som en ren innebandyhall, förmodligen Sveriges bäst anpassade hall,
men också med möjlighet till olika arrangemang av konferens och konsertkaraktär.

Några grunddata





Hallen är 77 x 37 m med en effektiv total yta av 2 850 m²
Hallen har plats för ca 1500 sittande åskådare i matchmöblering och dessutom ca 500
ståplatser
I konsertmöblering kan hallen erbjuda totalt 3000 sittplatser samt ca 500 ståplatser
Hallen inrymmer dessutom utrymmen för omklädning, press och artistutrymmen
samt en mindre kafeteria.

Hallen erbjuder en omvittnat god miljö för att skapa erforderliga ljud- och
ljusarrangemang för olika typer av evenemang. Miljön har uppnåtts bl a genom att både
läktare och konferensmöblering av spelytan har försetts med klädda stolar, gynnsamt
både ur akustiksynpunkt och naturligtvis sittkomfort.
Förutom den regelbundna tränings- och
matchverksamheten och 2009 års Nyhemsvecka har t ex arrangerats andra
konferensveckor och en lärarsamling för
1500 gymnasielärare. I oktober 2009 dessutom en stor, 3000 personer, utsåld konsert med Bill & Gloria Gaither Homecoming
från USA. Upphovet till vad som i Sverige
blev den populära TV-serien ”Minns du
Sången”.
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Anslutande lokaler och faciliteter
Nyhemshallen ligger inom konferensområdet som också innehåller ett antal ytterligare
lokaler och andra faciliteter.
Stråkenhallen
Konferens-, mötes- och utställningshall,
ca 450 m² med upp till ca 400 sittplatser.
Dessutom inkluderande en mindre samlingslokal i souterrängplan med plats för
ca 170 personer.
Stråkenhallen används dessutom som
lägerkyrka samt för bröllopsfester, begravningar och som konsertlokal.
Matsal
Matsal med ca 200 sittplatser och kökskapacitet för frukost, luncher och middagar till ca 2500 av Nyhemskonferensens
.
besökare
Cafeteria
Cafeterian i anslutning till Stråkenhallen
har plats för ca 140 personer.
Logi
Inom området finns dessutom logimöjligheter året
runt i Nyhemsgården med 96 bäddar i 4bäddsrum samt tillhörande kök och matsal för 50
personer samt toaletter och duschar. Logeringen
har vandrarhemskaraktär.
Dessutom finns 6 enklare baracker för sommarbruk med tillsammans 132 sängplatser.
I samband med Nyhemskonferensen härbärgeras
dessutom ca 700 campingenheter inom området.
Parkering
För besökare kan sommartid erbjudas upp till ca
1000 parkeringsplatser som på vintertid reduceras
till ca 500 platser.

Möjligheter



Nyhemshallen erbjuds tillsammans med områdets övriga resurser för konserter, konferenser och andra samlingar.
För ytterligare information, priser och bokningar kontakta info@nyhemshallen.se eller
per telefon 0392 37270 Anders Anderson.

Kuriosa





Nyhemshallen byggdes på rekordtid med byggstart i augusti 2008 och invigning i februari 2009.
Hallen värmes miljövänligt med jordvärme och i området runt hallen har nedlagts ca
4,5 km slang för värmeväxlingen.
Matchgolvet ligger på en ventilerad luftspalt för att eliminera fukt och mögelbildning
under golvet.
Hallen har kostat ca 19 Mkr
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