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Jag är nog en av de tråkigaste människor som finns när det gäller att köpa nya saker. Fungerar 
det gamla så ska det användas anser jag. Ett exempel är när jag var ut och gick med frugan i 
Leksands centrum för flera år sedan och hon såg blöta fotspår efter mig och funderade hur det 
var möjligt, för det var flera dagar sedan det regnade sist. Jag kollade sulan och den var i stort 
sett obefintlig och resten fungerade som en svamp för vattnet. Blicken från frun sa allt och jag 
gick in till skoaffären och ca 10  minuter senare kom jag ut med exakt samma fabrikat på skon 
som jag hade tidigare fast med hela sulor! Jag använder fortfarande samma skor fast hela än 
så länge. 
  
Hälsar 
Jussi Kuismin 
Webbmastern för Hjortnäs – Sunnanängs byar  
E-post: webmaster@hjortnas.se 
Har ni ett evenemang eller något annat som ni vill att andra bör veta, hör av er till mig! 
Gå in på hemsidan: www.hjortnas.se för där hittar ni mer information om programmen. 
 
Fredagen den 14 april 14.00 – 16.00 
Välkomna på Café i Wasasalen, Hjortnäs – Sunnanängs Bystuga  
Mellan 14.00 – 16.00  
Vi serverar kaffe, te och saft med dopp 
Välkomna önskar Hjortnäs Sunnanängs Byamän 
 
Återbruk / textilgruppen . 
Har du textilier och tillbehör du inte använder eller behöver längre? Olika tyger, läder, ull, 
dragkedjor, knappar, tråd, mönster, garn, band .m.m. Vill du bli av med det så tar vi gärna 
emot det i textilgruppen och använder det till något nytt/återbruk. 
Du kan höra av dig till Elisabeth på 076 - 213 43 43 
Hjortnäs - Sunnanängs hembygdsförening 
 
Tisdag 4 april till och med lördag 15 april 
PÅSKPROMENAD och ”Hitta Hönan” 
Nu har det blivit påsk på Hagbacken och Bölsgattu, påskharar och påskkärringar m.m. har 
kommit. Det är en höna som har gömt sig så det blir en tävling: ”Hitta Hönan”.  
”Hitta Hönan” pågår från tisdag 4 april till och med lördag 15 april. 
 
För att delta i ”Hitta Hönan”: 
Ta kort eller beskriv vart hönan är och skicka till webmaster@hjortnas.se 
Eller ta en lapp i postlådan vid Bölsgattu – Hagbacken - Sturbrunnsgattu. Skriv ner eller rita 
vart Hönan finns. Lägg tillbaka lappen i postlådan. Kom ihåg att skriva ditt namn och hur vi 
får tag i dig.   
OBS! Det är isigt på Bölsgattu så gå försiktigt. 
Parkering finns vid bystugan. 
Glad Påsk! 
Hälsar Birgitta, Brita och Åsa 

mailto:webmaster@hjortnas.se


 
”Hitta Hönan” den är ca 25 cm hög 
 
Tisdag den 18 april kl.18.30 
Hjortnäs - Sunnanängs Samfällighetsförening årsmöte i Hjortnäs - Sunnanängs bystuga 
Ärenden enligt stadgarna 
Vid flera ägare till samma fastighet erfordras fullmakt från övriga vid upprättande av 
röstlängd. 
Räkenskapshandlingarna finns tillgängliga 2 veckor före mötet 
Hjortnäs - Sunnanängs Samfällighetsförening 
 
Onsdag den 19 april kl.19.00 i bystugan. 
Kallelse till årsmöte för Hjortnäs Kamratförening 
Ärende enligt stadgarna som finns att läsa på 
http://www.hjortnas.se/kamrat/stadgar_kamrat2014.pdf  
Innefattande redovisning av 2022 års dansverksamhet. 
Planering för dansen 2023. 
Vi bjuder på fika 
Styrelsen för Hjortnäs Kamratförening 
 
Inför brasan vid Valborg: 
Vi tänker även i år ha en brasa på Sturåkern. Från 1 april, om marken tillåter, får man börja 
köra dit ris. 
Det är endast ris som får köras dit, ej träd, löv eller annat material. 
Se dock till att marken bär så det inte blir spår på parkeringen. 
Det är ju en bra service att få köra dit ris, så för att få in lite pengar ber vi de som kört ris till 
brasan att skicka in en frivillig slant till byamännen:  
swishnr: 123 149 73 53  eller bankgiro 5195-1358. 
 
Mer information om Valborg och första maj kommer senare. 
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs Byamän 
 
Onsdag den 26 april kl. 17.30 i Hjortnäs Bystuga 
Återbrukare!  
Vi ses onsdag den 26 april kl. 17.30 i Hjortnäs Bystuga.  
Ta med dig det du håller på med, vill du bara prata bort en stund, fika och träffas är det bara 
att titta in.  
Har du idéer om vad vi kan göra, hör av dig till Elisabeth 076 213 43 43.  
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Välkomna önskar Hjortnäs - Sunnanängs Hembygdsförening! 
 
Söndag den 30 april. 
Majbrasan på Sturåkern. Arr: Hjortnäs - Sunnanängs byamän. 
 
Måndag den 1 maj kl. 14.00. 
Vårstädning av vägarna mellan Sunnanäng och Hjortnäs, samling vi Bystugan. 
Vi bjuder på våfflor och fika. 
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs byamän 
Torsdag den 18 maj kl.10.00 
Gökotta i Sunnanäng 
Arr: Hjortnäs – Sunnanängs hembygdsförening 
 
Fredag den 26 maj kl.19.00 i Hjortnäs – Sunnanängs bystuga 
I afton Krantz 
Hemlig gäst dyker upp. 
Entré: 150 kr 
Fika i pausen med nybakat bröd 
Föranmälan 070-554 48 48 
Välkommen önskar Janne Krantz! 
 
Lördag den 24 juni kl.11.00 
Plockning av blommor till majstången kl.11.00 
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs byamän 
 
Lördag den 24 juni kl 18.00. 
Majstångsresning kl. 18.00. Resning av barnens majstång 19.30, Näsbacken 
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs byamän 
 
Lördag den 24 juni. 
Midsommardans 
Arr: Hjortnäs Kamratförening 
 
Söndag 25 juni kl.10.00 
Premiärrodd med kyrkbåten Likago 174 år, alla välkomna. 
Likago finns efter sturbåtsvägen i Sunnanäng 
Likago intresseförening  
 
Måndagar bordtennis 17.00 - 19.00 
Bordtennis i bystugan 
Racket finns att låna. Bollar finns. 
Kom ihåg att ta med inneskor. Ej svarta sulor. 
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs Byamän 


