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TIF informerar
Tväråbäckbygdens Intresseförening

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

Loppisrunda
Lördag den 23 juli

Mellan 11.00-16.00 lördagen den 23 juli, 
anordnas en loppisrunda i Tväråbäckbygdens 
byar.

Vill du delta hänger du ut 
en ballong vid din gård för 
att visa att det finns en 
loppis vid dig.

Vill du hellre stå tillsammans med 
andra går det bra att stå utanför Tvärssan.
Meddela i sådana fall Kia i förväg 073 811 46 84.

Välkommen till bygdemöte 
den 13 september
TIF bjuder in till ett gemensamt bygdemöte 
tillsammans med kringliggande byar.

Tid: 19.00
Plats: Isbiten, i gamla skolbyggnaden i Tväråbäck.

Det bjuds på kaffe och fika. 
Varmt välkomna!

/Tväråbäckbygdens Intresseförening

Brännboll
Söndag den 14 augusti klockan 17.30

Kom och spela brännboll eller umgås runt 
planen. Vi ses på grusplanen vid gamla 

skolan i Tväråbäck.

Varmt välkomna!

/Tväråbäckbygdens Intresseförening

Har du metallskrot hemma? 
Passa på att städa och rensa samtidigt som 
du stöttar TIF. Den metall som lämnas in 
säljs till förmån för föreningen.

Container står vid Byarnas hus i Tväråbäck 
och står kvar tills den är fylld. 

Finns önskemål om ytterligare container på 
en annan plats? 
Kontakta Kristina 070 651 54 56

Kakförsäljning

Tväråbäckbygden 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.



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

Barngymnastiken drar igång 
igen i september och till den 
har det köpts in en mjukplint!

GÄSTRUM I SKOLHUSET

Nu har vi gjort i ordning ett övernattningsrum i övre 
korridoren i f d skolan, lämpligt om du har fler gäster 
än du har sängplatser hemma. 

Två sängar + tillgång till pentry (i Isbiten), toa (i 
korridoren) och dusch (i källaren). 

Till och med  den 15 juli är rummet uthyrt till en 
person som är här på tillfälligt jobb, men därefter kan 
du som är medlem i TIF boka för dina gäster. 

Hör av dig till mig vid intresse.
Ingrid Marklund 070 552 11 00

OBS! Rummet är inte en bostad, bara ett 
övernattningsrum. Det går inte att hyra för någon 
längre tid.

Nästa Tvärnytt - September
Manusstopp – Onsdag 31:a augusti

Material skickas till: 
tvarnytt@gmail.com

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

Tvärssan

Kafé och museum i gamla missionshuset i 
Tväråbäck.

Adress: Gamla Tväråbäck 2
Öppet: Lördagar kl. 11-18.

Sista lördagen varje månad serveras sopplunch!

Besök gärna vår Facebookgrupp

Löpande uppdateringar om vad som händer 

i bygden hittar du i Facebookgruppen 

Tväråbäckbygdens Intresseförening och 

Idrottsklubb (TIF & TIK)

Letar du efter en skolbänk?

I skolbyggnaden i Tväråbäck finns skolbänkar 

som blivit över som är redo för avhämtning. 

Om du vill ha en bänk kan du hämta och i utbyte 

skänka en valfri summa till offren för kriget i 

Ukraina. Förslagsvis till UNHCR, se 

www.sverigeforunhcr.se/stod-oss/gava-ukraina.

Vid intresse kontakta:

Dagtid: Sören 073 031 32 57 (semester v. 28-31) 

Kvällstid: Åke 073 804 53 24

mailto:tvarnytt@gmail.com
http://www.sverigeforunhcr.se/stod-oss/gava-ukraina
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