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TIF informerar
Tväråbäckbygdens Intresseförening

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

Julgransplundring
Lekar, dans runt granen, fiskedamm och fika

Datum: Söndag 15 januari

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Byarnas hus i Tväråbäck

Varmt välkomna! 

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

Ullmax 
Tväråbäckbygdens Intresseförening säljer 
Ullmaxprodukter och förtjänsten går till driften av 
Byarnas Hus. Föreningens förtjänst är högre om vi 
gör gemensamma föreningsbeställningar

Nästa gemensamma beställning planeras inför 
sportlovet. Ett urval av Ullmaxprodukterna finns att 
köpa direkt på Tvärssan!

Hör av dig till Kristina 070-651 54 56 om du vill 
beställa något eller har någon fundering.

Gott nytt år 
önskar

Tväråbäckbygdens Intresseförening

TIF har fått förfrågan och tackat ja till att 
samarbeta med Rally Sweden även 
denna vinter.

Vi är nu i stort behov av funktionärer till 
vår sträcka, Sarsjöliden, som kommer att 
köras fredagen den 10 februari.

Uppgifter som funktionär kan 
exempelvis vara att bemanna parkering, 
entré eller fikaförsäljning.

Anmäl intresse som funktionär så snart 
som möjligt, med ett sms till
Bo 076-142 53 58 eller 
Greger 070-663 30 33.

/Tväråbäckbygdens Intresseförening

Rally 2023 



Bladet ges ut av Tväråbäckbygdens Intresseförening TIF BG 5627-2107

Ansvarig utgivare: Sofia Nordlund

Tryckningen sponsras av: 

Det senaste från TIK
Tväråbäcks Idrottsklubb

Nästa Tvärnytt – Februari
Manusstopp – Tisdag 31:a januari

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

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

Tjejkväll i gymmet!

Tjejkväll i gymmet kör igång igen 
söndagen den 22 januari kl.19:00-20:00

Träningen sker på individnivå, helt utifrån 
dina egna behov. 

Vi tränar, snackar och peppar varandra!

Nytt år, nya 

träningsmöjligheter!

Starta året på bästa sätt och lös gymkort.

Har du frågor om gymkort? 
Kontakta Linda Stenberg 070-605 81 38
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