
Hjortnäs - Sunnanängs informationsblad via nätet. Vecka 1 
Välkomna till årets första veckoblad!  
Det brukar vara tradition att man ska ha en återblick på vad som hände under 2022 och jag 
hänvisar till alla medier som gör det! Det kommer att bli tufft för många, då ingen vet hur det 
blir med elpriser, räntor och oron i världen, så det är bara förbereda sig så gott man kan 
mentalt för det värsta och hoppas på det bästa. På grund av nya utbrott av Corona och andra 
förkylningar m.m. så vet man inte om alla framtida träffar och möten blir av, så det ni läser 
längre ner kan ses som en vägledning om det blir av!  
 
Förlåt alltid dina fiender; ingenting irriterar dem så mycket.” – Oscar Wilde 
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. 
 
Onsdag den 11 januari 
Inställt arrangemang! 
Återbruk / textilgruppen, vi ställer in den 11 januari på grund av Covid och influensa 
ökningen. 
 
Onsdag den 15 februari 18.30 
Textilgruppen/återbruk, vi ses i bystugan den 15 februari kl. 18.30. 
Vi återkommer med vad som händer under kvällen.  
Du är välkommen att bara vara med och umgås i trevligt sällskap. 
Välkomna önskar Hjortnäs - Sunnanängs Hembygdsförening 
 
Mars 
Årsmöte med Hjortnäs – Sunnanängs hembygdsförening i bystugan. 
Ärenden enligt årsmötesstadgar. 
Hjortnäs – Sunnanängs hembygdsförening 
 
Mars 
Årsmöte med Hjortnäs – Sunnanängs byamän i Hjortnäs - Sunnanängs bystuga 
Ärenden enligt årsmötesstadgar. 
Frågor till årsmötet skall vara ställd till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.  
Hjortnäs - Sunnanängs byamän 
 
April 
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 
 
April. 
Kallelse till årsmöte 
Ärende enligt stadgarna som finns att läsa på 
http://www.hjortnas.se/kamrat/stadgar_kamrat2014.pdf  

http://www.hjortnas.se/kamrat/stadgar_kamrat2014.pdf


Innefattande redovisning av 2022 års dansverksamhet. 
Planering för dansen 2023. 
Styrelsen för Hjortnäs Kamratförening 
 
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 
 
Lördag den 24 juni. 
Plockning av blommor till majstången kl.11.00. 
 
Lördag den 24 juni. 
Majstångsresning kl. 18.00. Resning av barnens majstång 19.30, Näsbacken.  
 
Lördag den 24 juni. 
Midsommardans 
 
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 


