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Tyvärr är det inte alla som får veckobrevet för tillfället, för det tar tid att återskapa allt men
förhoppningsvis nästa vecka så är den nya datorn igång. Så ni kan skicka detta kors och tvärs
till varandra ett tag. : )
Jodå, fiskmåsarna har kommit så man får ta det som ett riktigt vårtecken och jag är förundrad
hur mycket det grävs och byggs efter Yttervägen i Sunnanäng. Så i den takten som det byggs
så får vi nog räkna med att Sunnanäng blir en tätort som Hjortnäs!

Ta vara på livet medan det går!
önskar
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.
Kommande händelser:
Inför 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.
Under rådande omständigheter eldar vi när det är lämpligt men har inga övriga aktiviteter
kring valborg. 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
Hälsar styrelsen för Hjortnäs – Sunnanängs Byamän
Städning av vägar
Lördagen den 1 maj kl. 14.00 städar vi som vanligt vägarna, vi samlas ute och får tilldelad
väg-stump och sopsäck.
Tyvärr så blir det inga våfflor i år heller efter utförd städning p.g.a pandemin.
Välkomna att tillsammans göra snyggt!
Hälsar
Hjortnäs – Sunnanängs byamän
Strandpromenaden nedanför Sunnanäng.
Som ni säkert har sett bygger Leksand Vatten AB överföringsledningar från Tällberg mot
Leksand.
För närvarande renoveras pumpstationen i Sunnanäng. Dessutom pågår byggnation av
ledningar från pumpstationen mot Yttervägen.
I dagarna kommer en etapp från pumpstationen i Sunnanäng mot Bosviken och gränsen
mellan Hjortnäs och Sunnanäng att börja byggas. Ledningen går då till största delen över
mark som ägs av Hjortnäs Sunnanängs Samfällighetsförening.

Byggarbetena kommer att påverka framkomligheten på vandringsleden. Det är viktigt att
vandrare respekterar avspärrningar och kanske måste överväga att avstå denna sträcka under
en tid. Även båthusen efter den aktuella sträckan drabbas. Man kan bli tvungen att under en
tid hitta en ny anslutning till sitt båthus.
Enligt arbetsledningen kommer inga arbeten att pågå under tiden midsommar –
september.
Hälsningar
Hjortnäs Sunnanängs Samfällighetsförening

