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TIF informerar
Tväråbäckbygdens Intresseförening

Medlemsavgift
Betala din medlemsavgift till TIF för 

2022. Bidra och gör det möjligt för oss 

att vara en aktiv bygd. 

100 kr för familj, 50 kr för enskild. 

Bankgiro 5627-2107

Årsmöte TIF 
Tisdag den 26 april kl. 19 på Isbiten

Välkomna!

Kvällsöppet på Tvärssan
Under majbrasan håller Tvärssan öppet. 
Det kommer att säljas fika samt varmkorv med bröd.
Öppet till kl. 21.

Skyddsrum i Tväråbäck?

Det har på sistone kommit frågor om skyddsrum i Tväråbäck. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

beslutar om behovet av skyddsrum och inom vilka områden 

inom landets kommuner som skyddsrummen ska vara 

belägna. Det är myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) som har fått i uppdrag att besluta om 

behovet av skyddsrum. 

Tidigare fanns ett skyddsrum i källaren i skolbyggnaden men 

det finns inte längre och är heller inte med på MSB:s lista 

över aktuella skyddsrum. 

På www.msb.se kan man läsa mer om krisberedskap och 

aktuellt läge. Även på Försvarsmaktens hemsida 

www.forsvarsmakten.se finns information att ta del av 

avseende säkerhetsläget.

Valborgsmässoafton i Tväråbäck! 

Tipsrunda
En tipsrunda kommer att finnas uppsatt 

under valborgshelgen. 
Start vid entrén till Byarnas Hus och mål vid 

"Ge och ta-skåpet" i Gamla Tväråbäck.

Majbrasa
Brasan tänds klockan 19:00 på lilla grusplanen nedanför 
Tvärssan (före detta Missionshuset).

Varmt välkomna!

Lördag 30 april

http://www.msb.se/
http://www.forsvarsmakten.se/


Bladet ges ut av Tväråbäckbygdens Intresseförening

Ansvarig utgivare: Sofia Nordlund

Tryckningen sponsras av: 

Nästa Tvärnytt – Maj
Manusstopp – Söndag 1:a maj

Material skickas till: 
tvarnytt@gmail.com

Har du frågor som rör Tvärnytt? 
Ring Sofia: 070 527 13 01

Det senaste från TIK
Tväråbäcks Idrottsklubb

Ordförande: Nyval Elin Schill (1 år)

Ledamot: Omval Kristina Ulvcrona (2 år)

Ledamot: Omval Lucia Johansson (1 år)

Suppleant: Nyval Jim Elwerson (2 år)

Suppleant: Nyval Magnus Kvarnström (2 år)

Revisorer: Omval Bosse Öberg (1 år) och Greger Nordlund (1 år)

samt suppleant Ulf Eriksson (1 år).

Medlems- och terminsavgift i TIK betalas in till BG 219-3316
100 kr per familj eller 50 kr per enskild person 

Glöm inte att märka betalningen med ditt namn

Vid betalning av 
gymavgiften

TIK vill även uppmana alla 
som använder gymmet att 

ange namn samt vilken 
månad inbetalningen gäller, 
för underlättad bokföring.

Besök gärna vår Facebookgrupp
Löpande uppdateringar om vad som händer 

i bygden hittar du i Facebookgruppen 

Tväråbäckbygdens Intresseförening och 

Idrottsklubb (TIF & TIK)

mailto:tvarnytt@gmail.com

