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Lördagsateljén
Vi välkomnar barn tillsammans med vuxen som vill 
komma och pyssla i ateljén på Isbiten. Vi kommer att 
göra ljuslyktor till vår egen ljusfestival då vi tänder 
lyktor som får lysa upp i mörkret. Det finns också 
möjlighet att skapa annat pyssel.

Ateljén håller öppet kl. 13-15:
Lördagen den 8/10
Ljuslyktor och figurer till dockteater.

Lördagen den 22/10
Ljuslyktor och Halloweenpyssel.
Till detta tillfälle ordnar vi också en vernissage med 
alla fantastiska ljuslyktor som har skapats.

Ta med glasburkar i lämplig storlek för värmeljus!

Varmt välkomna!

Varmt välkomna till Tväråbäcks ljusfestival!
Den 4/11 klockan 18-20 på fotbollsplanen.

Intresseföreningen bjuder på varmkorv och varm saft!

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.

Reflexstig
Från och med 28 oktober och några veckor 

framåt kommer en reflexstig att finnas uppsatt i 

området kring elljusspåret/gruppboendet i Tväråbäck. 

Starten kommer att vara vid skidkuren bredvid 

grusplanen vid gamla skolan i Tväråbäck.

Mer info och sträckning av banan kommer ut på 

Facebook och sätts även upp på anslagstavlan i 

Tväråbäck samt vid starten på stigen (på skidkuren).

Höstens nyheter från Ullmax
Gemensam beställning söndag 16 oktober. 
Stöd Intresseföreningen genom din beställning!

Lämna din beställning på Tvärssan, eller 
till kristina.ulvcrona@starkesmark.se
se alla produkter på ullmax.com

Ett urval av kollektionen samt kataloger
finns på Tvärssan.

mailto:kristina.ulvcrona@starkesmark.se
http://ullmax.com/


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

Bladet ges ut av Tväråbäckbygdens Intresseförening

Ansvarig utgivare: Sofia Nordlund

Tryckningen sponsras av: 

Nästa Tvärnytt – November
Manusstopp – Måndag 31:a oktober

Material skickas till: tvarnytt@gmail.com

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

Lördag 8:e oktober kl. 9:30-11:00

”Att vara familjehem”
I 13 år har vi varit familjehem till barn och 
ungdomar och även vuxna.
Hur är det att öppna dörren till sitt hem?
Jenny Lahti berättar.

Anmälan till Kia 073-811 46 84
eller AnnaLena 070- 56 45 768.

Söker du en vävstol? 

Jag har en gammal vävstol med extra tillbehör. 

För avhämtning, priset avgör du.

Yngve Appelblad i Orrböle

070-227 13 35
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Se till att du syns i 
höstmörkret. 

Använd reflexer!

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

Bygdemöte
TIF bjöd tisdagen den 13 september in till ett bygdemöte som blev välbesökt. 

Många frågor diskuterades och mötet sammanfattades med följande punkter att arbeta vidare med:

• Vi fortsätter att skriva vad TIF arbetar med för frågor i Tvärnytt.

• Önskan kring att ta reda på statisk över mängden barn, samt åldrar, i bygden.
Detta för att kunna planera aktiviteter för barn i olika åldrar.

• Bjuda in kontaktombud inför varje styrelsemöte samt fortsätta att dela protokollen med 
kontaktombuden. Kontaktombuden kan sedan, på sina föreningsmöten, informera om frågor TIF 
arbetar med för stunden.

• Samarbete mellan både TIF och övriga föreningar i bygden.

• Utveckla någon typ av kalendarium - så att inte aktiviteter mellan föreningarna krockar.

• Fundera över en framtid för ungdomsgården Isbiten.

• Bjuda in till ett årligt idémöte med deltagare från alla föreningar i bygden

mailto:tvarnytt@gmail.com

