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Hej!
Värmen har äntligen kommit och snön tinar sakta bort och man ser spår av tidigare händelser under
vintern som vissa hundar har lämnat efter sig och som deras ägare har glömt att plocka upp efter
och bilisterna gasar på nu när asfalten visar sig under all is som har legat över. En bekant undrade
om vissa bilförare hade missat lektionen vid körskolan om hur man lämnar och tar hänsyn med
detta med väjningsplikt vid hinder, för tydligen anser många bilister att gående och cyklister är ett
stort irritationsmoment och ska behandlas därefter. Undrar vad de själva tycker när de är ut och går
efter en byväg och möter en sådan bilist?
Njut av solen gott folk!!
önskar
Jussi Kuismin
Webmastern 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.
Onsdag den 18 april
Annica kommer med sin fotvårdsbuss till Hjortnäs onsdag den 18 april. Hon kommer att stå hos
Malin Nordström Ällsvedsvägen 1 (Leksbodavägen)
Är du intresserad så ring och boka hos Annica på tel. 070 - 555 02 51. Boka gärna, så snart du kan,
så Annica vet hur många det blir. Om det blir för få, så kommer hon inte.
Pris: 550:- per behandling.
http://www.dalafotter.se
Onsdag den 18 april kl.18.30.
Lasse Bengtsson, författaren och radio- och tv-profilen kommer och pratar om sitt liv som
korrespondet i bystugan den 18 april
Kaffe, the och bröd inkl. entré 40 kr
Arr: Styrelsen för Hjortnäs - Sunnanängs byamän
Lördag den 21 april kl. 18.30
Frågesport i bystugan
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs Byamän
Torsdag den 26 april kl.19.00
Kallelse till årsmöte i bystugan torsdag den 26 april kl.19.00
Ärende enligt stadgarna som finns att läsa på
http://www.hjortnas.se/kamrat/stadgar_kamrat2014.pdf
Innefattande redovisning av 2017 års dansverksamhet.
Planering för dansen 2018.
Vi bjuder på fika.
Välkomna önskar
Styrelsen för Hjortnäs Kamratförening

Lördagen den 28 april kl.15.00
Björksavens dag 2018
Lördagen den 28 april kl.15.00 träffas vi på Dalsberget hos Henry och Birgit Dahlberg för att
avsmaka årets björksaft. Saven bjuds både naturellt eller i en kopp kaffe!
Mycket välkomna!!!
Hjortnäs – Sunnanängs Hembygdsförening
Måndag den 30 april.
Majbrasan tänds på Sturåkern. Lotterier. (Kaffe mot köpt lott). Dessutom: korv, våfflor, kaffe
Välkomna önskar
Hjortnäs - Sunnanängs Byamän.
Tisdag den 1 maj kl. 14.00.
Vårstädning av vägarna mellan Sunnanäng och Hjortnäs, samling vi Bystugan. Vi bjuder på våfflor
och fika.
Hjortnäs - Sunnanängs byamän.
Torsdag den 10 maj kl.10.00
Gökotta vid Hjortnäs brygga
# Tipspromenad, start vid entrén, målet serveringen
# Äran att vinna vandringspriset för ett år “Göken”
# Urban Nordström berättar för oss om det nya båthuset
# Lotterier
# Ta med eget fika
# Trevligt om ni som kan och vill spela tar med instrument!
Varmt välkomna!!!
Hjortnäs – Sunnanängs Hembygdsförening
Lördag den 2 juni kl.15.00.
Nedtagning av majstången i Hjortnäs
Hjortnäs - Sunnanängs byamän.
Lördag den 23 juni.
Plockning av blommor till majstången kl.11.00.
Lördag den 23 juni.
Majstångsresning kl. 18.00. Resning av barnens majstång 19.30, Näsbacken.
Lördag den 23 juni.
Midsommardans till Backhans Mekaniska
Onsdagen den 4 juli.
Dans på Hjortnäs Brygga. Jannez
Onsdagen den 11 juli.
Dans på Hjortnäs Brygga. Sannex
Onsdag den 18 Juli.
Dans på Hjortnäs Brygga. Lars-Kristerz
Onsdag den 25 juli.
Dans på Hjortnäs Brygga.Blenders
Lördag den 28 juli.
Gammaldags Slåtterdag

Onsdag den 1 augusti.
Dans på Hjortnäs Brygga. Black Jack

