Hjortnäs - Sunnanängs informationsblad via nätet. Vecka 13
Vad ska man säga? Allt påverkas av Coronaviruset just nu, men det som glädjer mig så mycket, är
den vänlighet som visas av alla personer som ställer upp för de bybor som behöver hjälp!
All heder till er!
Glädjande nyheter! Det finns toalettpapper på butikshyllorna igen!
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.
Kommande händelser:
För er som är intresserade av yoga gå in på https://www.joinmyyoga.se för mer information och
schema för träningarna.
Lördag den 28 mars 18.00
Middagen "Svenska Mästerkocken" 28 mars inställd
På grund av den pågående smittspridningen av Coronavirus och alla åtgärder och begränsningar
som idag genomförs kopplat till detta har vi nu beslutat att tyvärr ställa in middagen den 28 mars.
Då intresset varit stort även för detta evenemang (fulltecknat) så lovar vi att återkomma med
samma koncept under hösten, när tillvaron förhoppningsvis återgått till det normala.
Ni som vill behålla era bokade platser till höstens middag behöver inte göra någonting, ni behåller
bokningen och vi behåller era inbetalade pengar.
Ni som vill avboka och få era pengar tillbaka skickar ett SMS till vår kassör P-O Blomberg, 073513 5330 med namn, belopp och kontonummer, så ordnar vi det.
Hjortnäs – Sunnanängs Byamän styrelse
Söndag den 29 mars 10.00 – 12.00
Bordtennis i bystugan
Racket finns att låna. Bollar finns.
Kom ihåg att ta med inneskor. Ej svarta sulor.
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs Byamän
April.
Hjortnäs - Sunnanängs Samfällighetsförening kallas till årsmöte i Hjortnäs bystuga.
April.
Hjortnäs kamratförening kallas till årsmöte i Hjortnäs bystuga.
Långfredag den 10 april kl.19.00
Byfesten inställd
Styrelsen för Hjortnäs - Sunnanängs byamän
Måndag den 20 april 19.00 i bystugan
Årsmöte med Hjortnäs – Sunnanängs byamän.
Ärenden enligt årsmötesstadgar.
Frågor till årsmötet skall vara ställd till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.
Välkomna önskar
Styrelsen för Hjortnäs - Sunnanängs byamän

Torsdag den 30 april.
Majbrasan på Sturåkern.
Då det är riktigt blött på Storåkern, så kommer vi att meddela er när ni kan börja lägga ris på
majbrasan! Ni som vill lämna brännbart på Storåkern till majsbrasan ska också vara medvetna om
att vi vill bara ha ris till den!
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs byamän.
Fredag 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
Maj
Din insats behövs...!
Under våren är det dags att måla om Bystugan utvändigt, renovera och måla fönster, fräscha upp
entrén och fixa lite andra snickeriarbeten.
Dessutom behöver saxarna en del kärlek inför majstångsresningen. Vår förhoppning är att dessa
arbeten ska kunna genomföras av bybor, såväl permanent- som fritidsboende och därmed bidra
ytterligare till ökad gemenskap och känsla för Bystugan, men även för att hålla nere kostnaderna
till förmån för andra idéer som bland annat presenterades på Spånskivan. Naturligtvis har vi för
avsikt att fira framgången tillsammans när jobbet är klart. Vi kommer bjuda in till ett uppstartsmöte
med intresserade, så håll koll på din mail.
”Ingen kan göra allt men alla kan göra något...”
Hälsar
Hjortnäs – Sunnanängs Byamännen
Midsommardagen lördag den 20 juni.
Plockning av blommor till majstången börjar kl.11.00.
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs byamän
Midsommardagen lördag den 20 juni.
Majstångsresning kl. 18.00.
Resning av barnens majstång 19.30, Näsbacken.
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs byamän
Midsommardagen lördag den 20 juni.
Midsommardans på Hjortnäs Brygga
Arr: Hjortnäs Kamratförening
Söndag 21 juni kl.10.00
Siljans äldsta kyrkbåt, Likago 171 år, välkomnar både vana och ovana roddare till en trevlig tur på
Siljan.
Likago finns efter Sturbåtsvägen i Sunnanäng.
Frågor hör av er till Anders.
070-556 27 26, anders@evanders.se
Hjortnäs-Sunnanäng Likago Intresseförening
Onsdag den 24 juni – fredag den 26 juni
24 -26 juni är tredje året för Leksands kammarmusikfestival.
Läs gärna om förra årets festival på https://www.dalademokraten.se/artikel/leksands-kammarmusikfestival-en-unik-och-magisk-musikfest

