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Nu närmar sig tiden då det är årsmöten för våra föreningar och jag vill passa på att tacka all er 
som sitter i styrelserna och gör så mycket för oss och för våra byar i det tysta. Utan er så 
skulle vi inte ha två så fantastiskt levande byar och där alla känner varandra mer eller mindre 
tack vare er och alla arrangemang ni anordnar under åren. Ni är verkligen kulturbärare av 
rang! 
 
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. 
 
Söndagen den 26 februari – Vecka 9 
Välkomna på Sportlovsaktivet  
Tid: mellan kl. 12.00 - 14.00 
Var: vid Bystugan Wasasalen 
Korvgrillning, Kaffe, The, saft & bulle/kaka till försäljning & För den som vill prova spela 
har vi satt upp en Golf frisbee 
Välkomna önskar 
Hjortnäs - Sunnanängs Byamän 
 
Tisdagen den 14 mars kl.17.00 
Återbruk / textilgruppen . 
Vi ses i bystugan tisdagen den 14 mars. Vi startar kl.17.00. Vi kommer att göra notesboks 
omslag enligt önskemål och små tyg fåglar till påskriset. De som vill kan ta med sig eget 
hantverk och jobba med det. Vill du bara umgås och ta en gofika i trevligt sällskap är du 
välkommen att göra det.  
Bilderna är återbruk i olika former. 
 

  
 
Välkomna! 
Hjortnäs - Sunnanängs Hembygdsförening 
 
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 
 
Onsdag den 15 mars kl.18.30 
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 
 
Söndag den 26 mars kl.15.00 
Årsmöte med Hjortnäs – Sunnanängs hembygdsförening i bystugan 
Ärenden enligt årsmötesstadgar 
Hjortnäs – Sunnanängs hembygdsförening 
 
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  
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 
 
Torsdag den 18 maj kl.10.00 
Gökotta i Sunnanäng 
Arr: Hjortnäs – Sunnanängs hembygdsförening 
 
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 

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


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 


