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Hejsan alla 
Byföreningen höll sitt vårmöte digitalt 30.03. Byföreningens ekonomi är tillfredsställande tack vare 
byföreningens erhållna bidrag under året 2020. Från olika institutioner. Intäkterna från sommarmarknadens 
våffelförsäljning uteblev på grund av pandemin som varit bra tillskott i kassan.

Styrelsemöte
Styrelsemöte hålls söndag kväll den 16 Maj kl 18:00 i Bystugan. På agendan bland annat föreningens 
ekonomi, sommarmarknaden som är tilltänkt att hållas juli i 4 dagar torsdag till söndag, och övriga ärenden.

Städtalko.
Vi håller städtalko i Bystugan och på området onsdag 26 maj kl 18:00. Bland annat räfsning av löv samt 
uppstädning runt knutarna, mm. OBS! verktyg och räfsor med.

Målningstalko
Båda taken i norra ändan på vinden skall spacklas och målningsarbeten som påbörjats 2020 bör färdigställas.
Även Henriksdal skylten (Välkommen till Henriksdal) bör repareras. Tidtabellen för talkona meddelas senare 
av Erik.

Sportplanstalko
Tennisplanens metallstängsel runt planen byts ut samt stolparna målas samt övrig fixning av planen. Anders 
Wahlberg drar talko projektet med talko kallelser mm och meddelar när sportplan talkot påbörjas.
Finansiering till sportplanens nya nät och färger har erhållits av Skifteslaget 750,- € och Thuring Stiftelsen 
1000,- €. Tack till bidragsgivarna.

CYKELJIPPO söndagen den 2.5
Inkommande söndag går den traditionella cykelkampanjen av stapeln. Namn tas emot vid Härkmeri skola 
mellan kl 12-12.30 men därefter kan man också skriva sitt namn vid motionslådan I Härkmeri eller I 
Henriksdal. Valfri cykelsträcka. Presentkort lottas ut bland alla deltagare. Arr: KRS Välfärd

Tre Byars Runda arrangeras sönd 8 augusti 2021

Byföreningens hemsida förnyas
Byföreningen får en ny fin uppdaterad hemsida www.henriksdal.fi  .   Den nya hemsidan och har 
byggts av byns egen IT-Chef Ulf i Köpenhamn. Den nya hemsidan bygger på ett system i samarbete 
med Svenska Österbottens Ungdomsförbund. Den nya hemsidan publiceras inom kort.

Bygdepengen!
Nu kan föreningar och arbetsgrupper i Kristinestad vars verksamhet riktar sig till barn och
unga, söka bidrag från bygdepengen för verksamhet inom ungdom, idrott och kultur.
Fristående ansökan till vilket bidraget används riktas till ordförande etasanko(at)saunalahti.fi eller
anders.wahlberg(at)krs.fi  Sista ansöknings dag 15 maj.

Trevlig Valborg !
Trevlig Valborg!
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