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Midsommar nalkas med jättesteg och det är åter dags för årets utskick från Hjortnäs - Sunnanäng byamän
med bifogad frivilligt betalningsbrev.

Då vi normalt brukar ha en sammanfattning av vad som har hänt under året med på utskicket men det
börjar bli allt för mycket information och allt detta hittar ni på vår hemsida istället. Skulle ni vilja ha en
tryckt version, kontakta mig på 0247 – 612 62 så skickar jag ut det till dig!

Vill du ha detta utskick med e-post istället och allt annan information som händer i byarna samt
föreningsinformation? Skicka en e-post till vår webbmaster: webmaster@hjortnas.se

Tack alla som på något sätt har hjälpt till med luciafest, julgransplundring, pubfest, uppsättande av
adventsgranar, valborgsmässofirande, nertagning av majstång, utsättning och intagning av bänkar mm!
Ingen nämnd och ingen glömd!

Tack för att du vill betala din slant till Hjortnäs - Sunnanäng Byamän (Bg: 5195-1358) eller kontant
till Owe Danielsson (Hjortnäs Siljansvägen 284) eller Margareta Lind (Sunnanäng Siljansvägen
175). Vid bankgirobetalning, glöm inte ange avsändare och fastighetsnummer!

Vi vill tacka er som har betalt bypengen förra året och vi hoppas att ni fortsätter att stödja oss. Ert bidrag
har betytt mycket och vi har en förhoppning att ni som glömde att betala förra årets bypeng, kommer i håg
det i år!

På årets bystämma kom man överens om att även detta år vädja till alla bybor och fritidsboende (samtliga
fastigheter) att betala in en frivillig avgift på 300 kronor. Om vi alla hjälper till får vi pengar i kassan som
kan användas dels till att vårda Bystugan och dels till andra gemensamma satsningar till trevnad för oss
alla.

Bystugehyror 2015 - 2016

Var vänlig och vänd på bladet!

I byn fastighetsägare, fast - fritidsboende som betalat bypeng 300 kr
Korttidshyra. Mindre än 4 timmar dagtid 150 kr
Fast - eller fritids- och utbys boende som inte betalat bypeng. 1 000 kr
Kommersiellt bruk 1 200 kr
Bord /st 50 kr
Stolar /st 5 kr



Styrelsens sammansättning 2015-2016:
Ordförande Jussi Kuismin 0247-612 62
Sekreterare Margareta Lind 0247-611 80
Kassör Owe Danielsson 0247-613 00
V. ordf. Björn Näslund
Ledamöter Gunilla Björk

Kerstin Grahn
Lars Enlund
Kicka Johansson
Eva Janson

Bokning av bystuga: Kerstin Grahn 611 39

Andra föreningar i Hjortnäs och Sunnanäng
Här finns kontakter för föreningar och byorganisationer:

Hjortnäs Kamratförening
Ordförande: Gunilla Björk 0247-610 72
Sekreterare: Gerd Örnefeldt 0247-611 83

Hjortnäs - Sunnanängs samfällighetsförening
Ordförande: Lars Örbrink 070-251 25 04
Sekreterare: Ejnar Andersson 0247-610 37

Hjortnäs-Sunnanängs Jakt- och Fiskevårdsförening
Ordförande: Fredrik Söderqvist 070-343 02 26

Hjortnäs-Sunnanängs Hembygdsförening
Ordförande: Birgit Dahlberg 610 26
Sekreterare: Elisabeth Institoris

Tröskverksmuseum i Hjortnäs
Ordförande: Henry Dahlberg
Sekreterare:Lisbeth Österberg 0248-102 66

Likago Intresseförening
Ordförande: Ulf Sunnanängs 076-840 02 96
Sekreterare Carin Wallgren 08-654 54 32

Hjortnäs Båtklubb
Ordförande: Kjell Back 070-714 16 03
Sekreterare: Johan Jobs

Mer information om föreningarna finns på: www.hjortnas.se

För Hjortnäs – Sunnanängs Byamän

Jussi Kuismin
Ordförande

http://www.hjortnas.se/

