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NYHETER FRÅN 
STYRELSEN! 
 
 
Styrelsen för Henriksdal byförening 
sammanträdde 19.1 i Bystugan och fattade 
bl.a. följande beslut: 
 
1. 
Vårt förmånliga el-avtal går ut 21.1 och då 
övergår vi till börs-el. Detta är ju förmånligast 
så länge det inte är riktigt kallt. Men om 
temperaturen skulle falla till minus 15-20 
grader, så kommer vi att organisera eldning 
på talko. Alltså strömmen till uppvärmningen 
stängs av tillfälligt, och istället eldar vi i alla 
kakelugnar och i vedspisen i köket. Ved har vi. 
Detta kommer att kräva insatser av frivilliga 
bybor som turvis sköter en dag var. 
Om detta blir aktuellt kommer Anders och 
Åsa att sköta den första dagen och Benny den 
andra, och sedan får vi se. 
 
2.  
Teaterresa till Wasa Teater. 
Lördag 18.2 kl. 14.00 ges farsen Man får väl 
ställa upp på Wasa Teater. Byföreningen 
ordnar en resa till denna mycket roliga pjäs 
och står för busstransport om vi blir minst 10 
personer. 
Efter pjäsen kan den som vill äta middag på 
egen bekostnad t.ex. på Restaurang Ernst i 
samma hus som Wasa Teater – eller på någon 
annan restaurang i Vasa. Hemfärd ca 19.00. 
Biljetterna kostar 38 € (35 € för pensionärer 
och 25 € för barn). 
Anmälning till Anders T (0400-862482 / 
anders1588@yahoo.com) SENAST 
inkommande måndag 23.1. 
Man bör då också uppge om man äter med 
gruppen. 

3. 
WhatsApp-grupp 
För att snabbt kunna få ut info till alla i 
Henriksdal kommer en WhatsApp-grupp att 
upprättas. Vi uppmanar därför alla dalsbor 
(som har smarttelefon) att ladda ner denna 
app till sin telefon, samt meddela Anders T 
0400-862482 att man nu kan vara med i 
gruppen. 
Den som ev. inte är så hemma i 
smarttelefonens mysterier kan ta hjälp av 
någon mera inkommen. När man väl har 
laddat ner appen är det mycket enkelt att 
hålla kontakt med alla i gruppen. 
Gör det nu! 
 
4. 
Torsdag 26.1 kl. 18.00 hålls ett möte i 
Bystugan som Patrik Lindeman bokat in. 
 
Mötet gäller skogsägarna mellan Skaftung-
Henriksdalvägen och vandringsleden. 
Diskussion bland annat om skogsvårds- 
föreningen skall överta underhållet. 
 
Patrik önskade att henriksdalsbor deltar i 
mötet. 
 
 
Övrigt som är på gång: 
 
¤ Det ska bli en fortsättning på 
Henriksdalboken som utkom 1997. 
Uppdatering fram till idag. 
¤ Senare i vår blir det biljardkvällar på 
Bystugans vind.  
¤ Styrelsen har bestämt nya taxor för 
uthyrning av Bystugan till utomstående. 
Byborna får fortsättningsvis använda 
Bystugan gratis. 
 
Alla nya och gamla dalsbor är välkomna med 
i byföreningens verksamhet! 
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