
Tväråbäcksbygdens Intresseförening TIF

http://www.tvarabacksbygden.se/

Tväråbäcksbygden är en aktiv bygd som består av 21 byar och här 
bedrivs ett stort antal aktiviteter under året. Dels egna aktiviteter, 
men här finns även en idrottsklubb (TIK) och flera byaföreningar. 
Se hemsidan för länkar och ytterligare information om vad som 
händer! Exempel på återkommande aktiviteter är rallytävlingar, 
Linnévandring, hembygdsfest, Tväråbäcksloppet på skidor, Byar-
na runt i löpning och Nyårsfirande.

TIF verkar för en positiv utveckling av hela bygden, driver frågan 
om kollektivtrafik, olika arrangemang, bredbandsutveckling, 
skrotinsamling och kontakt med kommun och myndigheter i olika 
frågor som rör bygden såsom trafik, väglysen mm.

Tvärnytt är ett informationsblad som delas ut till hushållbygden 
varje månad. Här kan alla annonsera om kommande händelser 
eller annat man vill sprida information om.
Kontaktuppgift: Barbro 300 51

Årskalendern är bygdens egen almanacka där en arbetsgrupp 
sammanställer fakta och väljer bland fotografier. Almanackan 
finns till försäljning, kontakta Barbro om du vill delta i studiecir-
keln eller önskar köpa en almanacka!

Vad gör TIF?
Exempel på återkommande aktiviteter under året är bland annat 
julgransplundring, medlemsmiddag, Valborgsfirande, blomster-
vandring, sommarcafé, loppisrunda, teaterbesök, oktoberfest, 
hållbarhetsvecka. 



Byarnas Hus
En gemensam byggnad för olika aktiviteter. Du kan hyra Byarnas 
hus för till exempel barnkalas, fest eller en egen idrottshall. Se 
hemsidan för aktuella priser för bokning.

Guldkort 1 200 kr/år. Du kan boka en egen fast tid i Byarnas hus, 
du får en egen nyckel och har även tillgång till hallen övriga tider 
när det är ledigt.

Guldnyckel 1000 kr. Du får en nyckel och du får nyttja hallen i mån 
av plats men har ingen egen fast tid.

Ungdomsgården Isbiten
Bygdens egen ungdomsgård på övervåningen i skolan. Vi har olika 
aktiviteter, tex LAN, spökstig, övernattning, bakar, pizza, film, 
spelar spel mm.  
Mer information hittar du på Isbitens facebook sida:

Tväråbäckshus AB
Ägs till 100% av TIF, dvs medlemmarna. Tväråbäckshus AB äger 
och ansvarar för drift av Skolhuset. Lokalerna hyrs ut till kommu-
nen som bedriver Förskolan Rönnen. Andra aktiviteter i Skolan är 
ungdomsgården Isbiten och gymmet. Flera lokaler är uthyrda till 
olika företagare.
Kontaktperson: Lennart Engström 070-219 51 61

Varför ska du vara med i intresseföreningen?
Som medlem..........
• Stöder du föreningens arbete för att driva Byarnas Hus och 

Skolan.
• Kan du påverka vilka frågor föreningen ska driva.
• Din insats bidrar till att utveckla bygden och gör det möjligt att 

bedriva den verksamhet vi har.
• Möjlighet att hyra Byarnas Hus till lägre pris än icke medlem-

mar.
• Delta i arrangemang som anordnas av intresseföreningen.



Medlemsavgiften betalas in på 
bankgiro 5627-2107

Medlemsavgiften är
100 kr för familj
50 Kr för enskild

Ange namn och adress för samtliga avgiften avser!

Har du funderingar eller idéer om hur vi kan utveckla bygden på 
ett positivt sätt är du välkommen att kontakta någon i styrelsen. 
Aktuella uppgifter hittar du på vår hemsida!

http://www.tvarabacksbygden.se/


