
Tvärnytt
Februari 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

Rally VM 2022 

Rally VM i Umeåregionen kommer att 

avslutas med en sträcka i närområdet: 

Sarsjöliden-Fällfors. Sträckan kommer att 

köras två omgångar söndag den 27:e 

februari.

Rally Sweden räknar med att sträckan 

kommer att behöva ca 150 funktionärer. Till 

arbetsuppgifterna hör allt från parkeringsvakt 

till att hålla ordning på åskådare längs 

körsträckan.

Är du intresserad av att hjälpa till som 

funktionär är du varmt välkommen att 

höra av dig till Greger Nordlund (TIF) och 

Cathrine Anderholdt (Stärkesmark). 

Varje funktionär som representerar 

föreningen genererar inkomst till 

föreningarnas kassor. 

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

Tvärssan har öppet lördagar 11-18.

BESTÄLL ULLMAX TILL 
SPORTLOVET
Söndag 27:e februari skickar vi en 
gemensam beställning på Ullmax. 
På Tvärssan kan du se ett urval av 
produkterna och bläddra i kataloger. 

Se även Ullmax.se
Stöd din förening!

”Vandrarhem Tväråbäck” 
under VM-rallyt

Söndag den 27 februari går tävlingssträckan 
Sarsjöliden-Brännfors-Orrböle-Tväråbäck- Fällfors. 

Hur går det med uthyrningen av skolan som 
vandrarhem, undrar du kanske? 

Svaret är att vi i skrivande stund inte fått någon 
bokning, trots annonsering via rallyts sajt och via 
Facebook. Det kan ju dyka upp sena bokningar, och i 
så fall kommer jag att ringa telefonen glödhet i jakt 
på folk som kan hjälpa till kring uthyrningen! 

Men som det ser ut just nu är det ingen efterfrågan.
/Ingrid Marklund

Guldnyckel Byarnas Hus

Nu är det hög tid att beta in för 2022:s guldnyckel för 
tillträde till Byarnas hus

Ni som har: 
- Nyckel utan fast tid 1000kr
- Nyckel med fast tid i veckan 1200kr

Medlemsavgift på 100 kr tillkommer för år 2022. 
Märk betalningen med namn + medlem + guldkort. 

Det går bra att swisha till TIF:s nummer (Bo Öberg) 

070- 563 30 33 eller betala in till Tväråbäcks 

Intresseförenings bankgiro: 5627-2107. 

Meddela Linda Stenberg om ni vill ha kvar er 
nyckel/tid och ni som önskar avsluta, hör av er så 
snabbt som möjligt!



Bladet ges ut av Tväråbäckbygdens Intresseförening TIF BG 5627-2107

Ansvarig utgivare: Sofia Nordlund

Tryckningen sponsras av: 

Nästa Tvärnytt – Mars

Manusstopp – Måndag 28:e februari

Material skickas till: tvarnytt@gmail.com

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

Det senaste från TIK
Tväråbäcks Idrottsklubb

Nytt år, kom ihåg att betala in 
medlemsavgiften!

Tänk på att du behöver vara medlem i Tväråbäcks 
Idrottsklubb oavsett vilken aktivitet du deltar i. Din 

idrottsklubb behöver dig!

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

Besök gärna vår Facebookgrupp
Löpande uppdateringar om vad som händer i 

bygden hittar du i Facebookgruppen 

Tväråbäckbygdens Intresseförening och 

Idrottsklubb (TIF & TIK)

ÅRSMÖTE
Idrottsklubbens årsmöte 1 mars kl. 19 i Byarnas Hus. 
Viktigt att du som deltar är frisk. Plats kan komma att 

ändras beroende på hur restriktionerna ser ut närmare 
det utsatta datumet.

GYMKORT

Kom ihåg att det finns möjlighet att 

lösa gymkort till gymmet beläget i 

källaren i skolbyggnaden i Tväråbäck.

För att lösa ditt kort kontakta 

Margareta Martimo Johansson eller 

Linda Stenberg. 

mailto:tvarnytt@gmail.com

