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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

Fredag i Byarnas hus

Nu är det dags igen för "Fredag i Byarnas hus", denna gång utomhus (inomhus vid regn).

Hamburgare och grillkorv kommer att finnas till försäljning för de som önskar det. 

65:-/person. Barn 0-3 år äter gratis. 

Maten behöver förbokas, se mer info nedan.

Det går som vanligt även bra att ta med egen mat att äta eller grilla.

Ta med det du önskar dricka. Vatten och saft finns på plats.

Efter maten finns det möjlighet att delta i olika lekar och aktiviteter på grusplanen 

(ex. kubb, brännboll, boccia, boule, krocket).

Datum: 9 september

Plats: Grusplanen vid gamla skolan i Tväråbäck (vid regn inne i Byarnas hus)

Tid: Maten börjar serveras strax efter klockan 18.00

Anmälan mat: 

Meddela antal personer och ev. specialkost till Lena på 070-360 85 32 senast onsdag 7 september.

Betalning sker sedan på plats via Swish eller kontant.

Varmt välkomna!

/Tväråbäckbygdens Intresseförening

Lördagsateljén
Vi välkomnar barn tillsammans med förälder 

som vill komma och pyssla i ateljén på 

Isbiten. Vi kommer att göra ljuslyktor till vår 

egna ljusfestival då vi tänder lyktor som får 

lysa upp i mörkret. Det finns också möjlighet 

att skapa annat pyssel.

Ateljén håller öppet 

lör. 10/9 och lör. 24/9 kl. 13-15.

Ta med glasburkar i lämplig storlek för 

värmeljus!

Mer information om Ljusfestivalen kommer 

senare!

Varmt välkomna!

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



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

Information till dig som tränar i TIK- idrottsklubbens - gym

Idrottsklubben hyr lokalen av Tväråbäcks Hus AB. Gymmet drivs i regi av Tväråbäcks Idrottsklubb helt på 

ideell basis. För att nyttja gymmet behöver du vara medlem i idrottsklubben och vara över 15 år.

Medlemsavgiften är 50 kr/år för enskild och 100kr/familj/år (2vuxna + barn) 

Då kan du även delta i klubbens övriga aktiviteter.

Gymmet

Du betalar 100kr/person och månad för att nyttja gymmet.

Bankgiro 219-3316. Var noga med att ange vilken månad betalningen avser. 

Det vore tacksamt om Du betalade för en längre period.

Lokalen har kodlås som byts vid ett par tillfällen.

Vid frågor kontakta Linda Stenberg 070-605 81 38.

Bladet ges ut av Tväråbäckbygdens Intresseförening

Ansvarig utgivare: Sofia Nordlund

Tryckningen sponsras av: 

Nästa Tvärnytt – Oktober
Manusstopp – Lördag 1:a oktober

Material skickas till: tvarnytt@gmail.com

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

Vävträff
Onsdag 21 september 

är det en träff för intresserade 

i vävstugan på skolan. 

Vi planerar för hösten. 

Välkommen kl. 18.00

Hälsar Libeth och Kia

Lördag 17e september kl. 9:30-11:00

Ämne: Hur ett gammalt hus 
inspirerat till att starta ett företag. 
Kristina Eriksson, Balfors Gård.

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

Besök gärna vår Facebookgrupp
Löpande uppdateringar om vad som händer i 

bygden hittar du i Facebookgruppen 

Tväråbäckbygdens Intresseförening och 

Idrottsklubb (TIF & TIK)

mailto:tvarnytt@gmail.com

