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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

Välkomna till en eftermiddag i 

Nisses backe!

Söndag den 27:e mars klockan 13.00-15.00

Kom och åk i backen, lek, grilla eller bara 

umgås runt brasan. 

Medtag eget fika, eller korv att grilla. 

Brasan kommer att hållas tänd. 

Intresseföreningen bjuder på 

kaffe och varm saft. 

Varmt välkomna! 

Trivselkväll i Byarnas hus med 

levande musik av bandet W.O.N.

Datum: Lördag 19 mars

Tid: 17-23.30

Plats: Byarnas Hus

Inträde: Vuxen 100:- Barn 8-18 år 50:- Barn under 8 år gratis

I inträdet ingår middagsservering samt saft eller vatten. 

Medtag annan dryck om så önskas.

Maten serveras mellan 17-19

Anmälan senast den 17/3 till Lucia Johansson, 

070-305 61 50. Sms går bra.

Varmt välkomna!

/Tväråbäckbygdens 

Intresseförening

STORT TACK! 
Till alla som hjälpt till på olika sätt i 

samband med rallyt!

Arbetet med att ställa i ordning 

vandrarhemmet, ta emot gäster, 

ordna frukost alla dagar, alla 

funktionärer vid parkeringar, 

kiosker och insläpp, alla timmar i 

samband med förberedelser, 

planering och iordningställande och 

allt efterarbete. Det har varit 

många som på olika sätt bidragit till 

att allt gått så bra!

De pengar föreningen får in går till 

driften av Byarnas Hus.

/Styrelsen TIF

Nisses backe hittar ni vid krysset på kartan. 

Det går bra att parkera vid gamla skolan.



Bladet ges ut av Tväråbäckbygdens Intresseförening

Ansvarig utgivare: Sofia Nordlund

Tryckningen sponsras av: 

Nästa Tvärnytt – April
Manusstopp – Torsdag 31:a mars

Material skickas till: tvarnytt@gmail.com

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

Nöjda gäster på 
”Vandrarhem Tväråbäck”

"Tväråbäck är numero uno i Västerbotten" - det är 

en av de fina kommentarer vi fick av gästerna när 

de utvärderade sitt boende på vårt pop up-

vandrarhem i skolan och Byarnas Hus. 

Vi hade 16 gäster under VM-rallyt och de öste 

beröm över oss, särskilt över den fina 

frukostbuffén med vänliga, trevliga och 

hjälpsamma frukostvärdinnor. Några gäster har 

redan bokat in sig för nästa år!

Personalrummet i skolan och gympasalen är nu 

tillbaka i sitt vanliga skick. Gavelrummet längst in i 

korridoren tänker vi behålla som ett 

övernattningsrum, möjligt att hyra för medlemmar 

i TIF som t ex behöver ett extra gästrum. (Obs: 

Bara korttidsuthyrning för tillfällig övernattning, 

det kommer inte att gå att bo där.) Mer info 

kommer när rummet är helt klart som gästrum.

Tväråbäckshus/Ingrid Marklund

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

Skridskodisco!

Fredagen den 18/3 kl.18-19.30.

Skridskoåkning till blinkande lampor och 

musik på isbanan i Tväråbäck.

Hjälm används av såväl stora som små. 

Idrottsklubben bjuder på kaffe, saft och popcorn.

OBS! Kan bli inställt om isen är dålig pga. töväder eller liknande.

Tåggruppen har träffats några gånger och ett arbete 
är påbörjat! 

Vi har skickat in en skrivelse till kommunen som vi 
väntar återkoppling på och vi har så smått påbörjat 
vårt lobbyarbete. Till viss del har också kommunen 
påbörjat processen. Till exempel så kommer förslaget 
om tågstopp I Tväråbäck att lyftas till 
kollektivtrafikplanen nu i mars och det har lyfts till 
infrastrukturansvariga inom Blåvägen-gruppen. Därtill 
har Västerbottningen varit här och intervjuat Emma 
om byns tågstopp.

Det är en lång process med många aktörer. 
Kommunen, Region Västerbotten, Norrtåg, Blåvägen-
föreningen är bara några av alla involverade för att vi 
ska få ett tågstopp. 

För att hålla god fart i arbetet skulle vi behöva några 
till i tåggruppen. Är du intresserad?

Kontakta i sådant fall: 
Emma Mattsson, Samira Grinde, Ulf Eriksson eller 
Jasmine Nilsson.

TÅGGRUPPEN
TVÄRÅBÄCK

Bebiskaffe i 

Stärkesmark

Tisdagar kl. 09 i 

Stärkesmarks byahus

Bebisar och småbarn med föräldrar är 

välkomna!

För mer info se Stärkesmarks

facebookgrupp eller kontakta Emma 

på lovisa.emma.mattsson@gmail.com
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