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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

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.

Inom kort kommer en container att ställas ut 
vid Byarnas hus i Tväråbäck.

Årsmöte JSTFVO
När: Måndag 13 juni
Tid: 19:00

Plats: Tvärssan, Tväråbäck

Sedvanliga årsmöteshandlingar 

samt kaffe och fika.

Varmt välkomna!

Fiskepremiär i Långtjärn
Lördag 4 juni klockan 10.00

Dygnskort 150:- (3 fiskar)
Fiskekort kan lösas på plats eller via fiskekort.se

Swish: 123 217 95 62 

Varmt välkomna!

/Jämteböle Stärkesmark Tväråns FVO

Övrig info se: 
www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/jstfvo/

Lilla biblioteket
Visst kommer du ihåg bygdens lilla bibliotek 
på övervåningen i gamla skolbyggnaden?!

Här finns möjlighet att sitta ner en stund och 
läsa en bok eller låna med en bok hem.

Gillar ni boken går det bra att behålla den.
Korridoren är öppen under förskolans 
öppettider.

Det går också bra att skänka 
böcker ni inte längre har 
användning för.

/TIF



Bladet ges ut av Tväråbäckbygdens Intresseförening

Ansvarig utgivare: Sofia Nordlund

Tryckningen sponsras av: 

Nästa Tvärnytt
Kombinerat juli/augustinummer

Manusstopp – Fredag 1:a juli
Material skickas till: tvarnytt@gmail.com

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

Kom och titta på årets nyheter!

I år har vår byaloppis i Ånäset, Vännäs.
Öppet från den 26 maj, kl. 12.00—16.00,

Därefter öppet dagligen med samma tider 
till början/mitten av september. 

Om vi måste stänga någon dag, täcks skyltarna 
vid E12:an över, detta meddelas även på vår hemsida. 

Kör E12 mot Lycksele, andra avtagsvägen 
till vänster efter järnvägsviadukten vid Tväråbäck. 
Det står Gullbäck på vägskylten. 
Följ sedan skyltning.

Vid frågor ring 
Eivor, mobil 070-241 84 84 eller 
Boel, mobil 070-461 72 98, eller 
Maila loppisiladugarden@hotmail.com

Ni kan även besöka vår hemsida: 
www.loppisiladugarden.se.

Det går bra att betala med Swish.

VARMT VÄLKOMNA!

Besök gärna vår Facebookgrupp
Löpande uppdateringar om vad som 

händer i bygden hittar du i 

Facebookgruppen 

Tväråbäckbygdens Intresseförening och 

Idrottsklubb (TIF & TIK)

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

mailto:tvarnytt@gmail.com
mailto:loppisiladugarden@hotmail.com
http://www.loppisiladugarden.se./

