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TIF informerar
Tväråbäckbygdens Intresseförening

Guldkort eller Guldnyckel 
till Byarnas hus

Du vet väl att du som medlem i TIF har 
möjlighet att boka din egen tid för träning 
i gympahallen för dig och din familj! 

1000 kr - Ni har rätt att nyttja hallen när den är ledig.
1200 kr - Ni har rätt att nyttja hallen när den är ledig, 
samt att ni har en egen fast tid en gång i veckan.

Medlemsavgiften till TIF ska också finnas med i 
betalningen.

Om nyckeln ska återlämnas bör det ske snarast.
Nya och gamla är välkomna att höra av sig!
Linda Stenberg 070-605 81 38

Årsmöte TIF
Onsdag den 15 mars kl. 19 på Isbiten.

Fika serveras.
Välkomna!

Medlemsavgift
Dags att förnya medlemskap i TIF för 2023

Ditt stöd behövs för att vi ska kunna 

fortsätta vara en aktiv bygd!

100 kr för familj, 50 kr för enskild. 

Bankgiro 5627-2107 Swish 123-095 56 74

Det senaste från TIK
Tväråbäcks Idrottsklubb

Kom ihåg att förnya ditt
medlemskap i TIK för år 2023

Medlems- och terminsavgift 
i TIK för 2023 betalas in till 

BG 219-3316

100 kr per familj eller 
50 kr per enskild person 

Glöm inte att märka betalningen 
med ditt namn

TIK har fått bidrag från 

Östen Berglunds fond för 

att färdigställa bygget av 

en gemensam grillplats 

vid fotbollsplanen, info 

om arbetstillfällen 

kommer senare i vår.

Årsmöte TIK
Kallelse till TIK:s årsmöte 

Den 1 mars kl. 19 på Isbiten 
Varmt välkomna

TIK i spåret tisdagar 18.00
Ingen ledd aktivitet, men det kan vara kul 

att åka skidor tillsammans.

Både stora och små är 

välkomna!

Vill du leda
skridskoåkning
eller skidor?
TIK efterlyser personer 
som kan tänka sig att 
leda skridskoåkning 
och skidor för barn

Kom ihåg!
Vi vill påminna

om att endast åka
skidor i skidspåret.

Grillplats vid 
fotbollsplanen



Bladet ges ut av Tväråbäckbygdens Intresseförening TIF BG 5627-2107

Ansvarig utgivare: Sofia Nordlund

Tryckningen sponsras av: 

Nästa Tvärnytt – Mars
Manusstopp – Tisdag 28:e februari

Material skickas till: 
tvarnytt@gmail.com

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

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

Lördag 18e februari kl. 9:30-11:00

Återställning av våtmarker med 

Jonas Grahn från Länsstyrelsen

Andakt Kristina Eriksson

Anmäl er till Kia tel: 073-811 46 84

Eller AnnaLena tel: 070-564 57 68

Välkomna!
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