
TIF informerar
Tväråbäckbygdens Intresseförening

Tvärnytt
December 2022

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

"Fredag i Byarnas Hus" 
med julmusikquiz

God Jul och Gott nytt år 
önskar 

Tväråbäckbygdens Intresseförening

Rätt svar på gissningsfrågan i 
slutet av reflexstigen var 67 st. 

popcorn. Den som gissat 
närmast gissade på 72 st. 

Vinnaren kommer att 
meddelas.

Kakförsäljning
Tväråbäckbygdens Intresseförening säljer 
kak- och godisburkar till förmån för 
föreningen. På Tvärssan finns ett visst 
sortiment att välja på. 
Det finns även möjlighet att beställa de 
sorter du önskar.

Tvärssan har öppet lördagar 11-18.

Stöd Intresseföreningen genom din beställning!

Lämna din beställning på Tvärssan, eller 
till kristina.ulvcrona@starkesmark.se
se alla produkter på ullmax.com

Ett urval av kollektionen samt kataloger
finns på Tvärssan.

Fredag 9:e december klockan 18.00

Ta själv med det du önskar äta och dricka. 

Bestick, tallrikar, glas, mikrovågsugn m.m. 

finns att låna på plats.

Gott om plats för barnen att leka på!

Beställning av Ullmax för en varm Jul!
Gemensam beställning söndag 11 december 

med leverans före jul. 

mailto:kristina.ulvcrona@starkesmark.se
http://ullmax.com/


Det senaste från TIK
Tväråbäcks Idrottsklubb

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

Gymnastiken startar v.3 nästa termin, glöm inte att betala 

medlemsavgift för 2023.

Vi vill säga ett stort tack till alla medlemmar som har 

bidragit till föreningen!

Tack till alla 48 gymnastikbarn som fyllt hallen under 

höstterminen och tack till våra ledare!

Bladet ges ut av Tväråbäckbygdens Intresseförening TIF BG 5627-2107

Ansvarig utgivare: Sofia Nordlund

Tryckningen sponsras av: 

Besök gärna vår Facebookgrupp och Tväråbäckbygdens hemsida
Löpande uppdateringar om vad som händer i bygden hittar du i 

Facebookgruppen Tväråbäckbygdens Intresseförening och Idrottsklubb (TIF & TIK) och på 

www.tvarabacksbygden.se

Nästa Tvärnytt – Januari 2023
Manusstopp – Söndag 1:a januari

Material skickas till: 
tvarnytt@gmail.com

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

mailto:tvarnytt@gmail.com

