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Först, tack alla ni som har hjälpt till och förskönat våra byar med att rensa undan allt gammalt 
skräp efter vägarna. 
Vet inte vad som har hänt men det känns som om tiden har lagt in en överväxel, för tiden bara 
rusar iväg. För det är svårt att förstå att om en och halv månad är det midsommar!  
Jo, det är så sant, Rättviks marknad pågår under helgen för den som är intresserad! 
Det finns en hel del nytt som har tillkommit sedan förra veckobladet, så det är bara att läsa lite 
längre ner. 
 
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. 
 
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 
 
Torsdagen den 4 maj. 
Städdag på Hjortnäs brygga. 
Vi börjar kl. 17.00 men kom när du kan. 
Vi bjuder på fika. Medtag kratta. 
Välkommen! 
Styrelsen för Hjortnäs Kamratförening 
 
Lördag den 6 maj 14.00 
Möte i bystugan angående vägfrågan  
Den lantmäteriförrättning som pågår i byarna Hjortnäs Sunnanäng, kommer att innebära att du 
som fastighetsägare i byn, blir betalningsansvarig för upprustningen av vägarna. Hur stor den 
kostnaden blir, vet ingen i dagsläget. Kommunen vill inte medverka till en besiktning och en 
kostnadsbedömning. 
Fastighetsägarna kommer också att bli betalningsansvariga för lantmäteriförrättningen där 
kostnaden inte heller kan fastställas i förväg. 
Byn har en möjlighet att stoppa förrättningen genom en ansökan till kommunen. 
Ett stopp av förrättningen innebär att byarna kan invänta nya beslut från kommunen i frågan, - 
vilket är på gång då flera motioner lämnats av olika partier – och därmed få ett 
förhandlingsutrymme. Kommunen kommer också att betala de kostnader som uppkommit hos 
lantmäteriet. 
För att återkallande från kommunens sida skall kunna ske, behöver en majoritet av 
fastighetsägarna uttrycka sin vilja genom att underteckna en begäran om att förrättningen 
stoppas. 
Det är därför viktigt att så många som möjligt sluter upp på lördag. De som inte har möjlighet 
kan erhålla blankett via mail/post. Kontakta gujelarshans@hotmail.com för detta.  
Ett stopp av lantmäteriförrättningen i nuläget, innebär inte att den vägen till förvaltning är 
stängd. Byn kan ansöka om en sådan igen, när kostnaderna och villkoren är fastställda och om 
man i byarna kommit överens om detta. Det arbete som lagts ned kan då återanvändas. 

mailto:gujelarshans@hotmail.com


  
Väl mött! 
Hjortnäs – Sunnanängs Samfällighetsförening  
 
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 
Endast föranmälan gäller, så ring: 070-554 48 48 för att boka plats 
Fika i pausen med nybakat bröd 
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 med Matz Jinglez 
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  
Onsdagen den 5 juli 20.30 - 00.30 
Dans på Hjortnäs Brygga 
Jannes 
Arr: Hjortnäs Kamratförening 
 
Onsdagen den 12 juli 20.30 - 00.30 
Dans på Hjortnäs Brygga 
Donnes 
Arr: Hjortnäs Kamratförening 
 
Onsdagen den 19 juli 20.30 - 00.30 
Dans på Hjortnäs Brygga 
Lars-Kristerz 
Arr: Hjortnäs Kamratförening 
 
Onsdagen den 26 juli 20.30 - 00.30 
Dans på Hjortnäs Brygga 
Callinaz 
Arr: Hjortnäs Kamratförening 



 
Onsdagen den 2 augusti 20.30 - 00.30 
Dans på Hjortnäs Brygga 
Black Jack 
Arr: Hjortnäs Kamratförening 
 
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 


