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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

Dragningslista Tväråbäckbygdens 
Hotellotteri

Följande nummer har dragits fram som vinnare i lotteriet:

o 1:a pris Presentkort Granö Beckasin 5000:-

Lottnummer: 145

o 2:a pris Presentkort Hotell Vännäs 3000:-

Lottnummer: 913

o 3:e pris Presentkort Granö Beckasin 2000:-

Lottnummer: 350 

o 4:e pris Presentkort Hotell Vännäs 1500:-

Lottnummer: 167

o 5:e pris Presentkort Hotell Vännäs 1500:-

Lottnummer: 267

Kontakta Bo Öberg, 076-142 53 58, om du vunnit. 

Tack till alla som stöttat föreningen genom att köpa lotter. 

Julgransplundring
Korvgrillning, lekar, dans runt granen och skattjakt

Tack!
Stort tack till alla som på olika sätt hjälpte 

till inför och under julmarknaden. 

Tack även till alla som besökte Byarnas hus 

under helgen, både besökare och 

utställare.

/Tväråbäckbygdens Intresseförening

Rally VM 2022 

Rally VM i Umeåregionen kommer att 

avslutas med en sträcka i närområdet: 

Sarsjöliden-Hällfors. 

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 eller 

Lena Näslund. 

Varje funktionär som representerar 

föreningen genererar inkomst till föreningen. 

Detta är ett bra tillfälle för föreningen 

att tjäna en extra slant. 

Datum: Söndag 16 januari

Tid: 14:30-16:00

Plats: Utomhus på 

förskolegården i Tväråbäck 

Varmt välkomna! 



Bladet ges ut av Tväråbäckbygdens Intresseförening TIF BG 5627-2107

Ansvarig utgivare: Sofia Nordlund

Tryckningen sponsras av: 

Nästa Tvärnytt – Februari

Manusstopp – Måndag 31a januari

Material skickas till: tvarnytt@gmail.com

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

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

Nytt år, nya träningsmöjligheter!
Starta året på bästa sätt och lös gymkort

Kontakta Linda eller Maggan för att 

lösa ditt gymkort. 

Gymnastiken planeras starta igen vecka 3. 
Mer info kommer!

”Vandrarhem Tväråbäck” under VM-rallyt

Vi jobbar för att hyra ut delar av skolan och Byarnas hus under rallyt i slutet av februari. 

Ännu har vi inte fått några bokningar, men det har varit ett krux att få in annonsen på den sida som 

Rally Sweden länkar till. I korthet beror det på att vi inte passar in i mallen för privata uthyrare, men 

nu kommer vi istället att listas som kommersiell uthyrare och då ska det gå, förhoppningsvis annons 

ute under vecka 2. 

För att illustrera annonsen har vi provisoriskt inrett ett rum längst bort i övre skolkorridoren, det 

ser i varje fall på bild ut som ett hotellrum - resten fixar vi om vi får bokningar!

Får vi gäster behöver vi vara ett gäng som hjälps åt med städning, frukostbuffé och litet annat. 

Hör av dig till mig om du kan tänka dig att hjälpa till en eller flera dagar under tiden 20-29 februari! 

Tävlingarna går 24-27 februari, men det behövs ju göras 

saker  både före och efter tävlingsdagarna.

Vid intresse att hjälpa till kontakta:
Ingrid Marklund
ingrid.marklund@starkesmark.se
070 552 11 00

Besök gärna vår Facebookgrupp
Löpande uppdateringar om vad som händer i 

bygden hittar du i Facebookgruppen 

Tväråbäckbygdens Intresseförening och 

Idrottsklubb (TIF & TIK)
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