
Tvärnytt  
Mars 2017 

Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF)  Bankgiro  5627-2107 

   och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK)  Bankgiro  219-3316 

http://www.tvarabacksbygden.se/  

 
Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer början av  april 

Manusstopp fredag 31 mars 
Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 

Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 54 

E-post: johansson.nilsland@gmail.com  

 

Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,  

till mig måste Du uppge ditt namn. 

 

Det stannar mellan oss två. 
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TIF Datum att minnas!  

Lekplatsträff torsdag 9 mars 19:00 

 

Afterwork fredag 10 mars 18:00 

 

Styrelsemöte tisdag 14 mars 18:00 

 

Senaste nytt alltid på: 

                        www.tvarabacksbygden.se 

 

Vid Intresseföreningens årsmöte valdes följande styrelse för 2017 

Ordförande Emilia Häggblom 

Vice ordförande Jasmine Nilsson 

Sekreterare Lena Näslund 

Kassör Bo Öberg 

Ledamot Greger Nordlund 

Ersättare 

AnnCristin Winroth 

Niklas Schaeder 

Kristina Ulvcrona 

########################################################################### 

Lekplats i Tväråbäck. 

På Intresseföreningens årsmöte beslutades att 

arbetet med lekplatsen ska fortskrida. 

Målet är att den skall vara klar till sommaren, 

placeringen blir på gräsytan framför  

Byarnas Hus. 

Är Du intresserad att vara med?  

Kom till lekplatsträff:   
torsdag 9 mars 19:00 i Ungdomsgården (skolan) 

—————————————————————-- 

 

Intresseföreningens styrelsemöte 

Tisdag 14 mars 18:00 

I 

Ungdomsgården (skolan) 

Anonym insändare: 

Tänk till! 

Rönnvägen skall hållas fri från parkerade bilar 

i största möjliga mån. 

Detta så att utryckningsfordon ska ta sej fram 

obehindrat, och att vägen skall vara säker för 

barnen. 

Även brevlådorna skall vara lättillgängliga för 

postutdelning. 

Sist men inte minst, snöröjande fordon skall 

obehindrat ta sej fram. 

 

/Boende på Rönnvägen 

http://www.tvarabacksbygden.se/
http://www.tvarabacksbygden.se


                          

                TIK vill berätta… 

 

…. att styrelsen arbetat för att få hit en isbana under de två senaste åren. I vår kommer ingen isbana att läggas 

men under hösten bjuder föreningsutvecklaren in styrelsen till ett trepartssamtal med kommunen kring den 

frågan och förhoppningsvis har vi en isbana här nästa vinter. 

…. att gymmet fyller 1 år och detta firar vi med ett nytt löpband och fler viktplattor. För att lösa gymkort för 

mars-juni 400 kr + medlemskap i TIK.  

Ta kontakt med Linda Stenberg, 070-605 81 38 eller Margareta Martimo Johansson, 070-797 22 85.       

…. att Qigong fortsätter på tisdagar, för mer information kontakta Lucia Johansson 0935-30 112 

…. att TIK i spåret, torsdagar 18:00-19:30. Passa på att åka skidor i vårt härliga spår för att sedan titta in i 

skidkuren och kanske ta en kopp te eller saft. Någon från TIK:s styrelse finns närvarande under kvällarna. 

 

Välkommen till KM i skidor, öppet spår lördag 4 mars 10:30-12:30. Åk valfri sträcka för att sedan fika i 

skidkuren. Start vid skidkuren.  

 
 

Snälla gå inte i eller över skidspåret. Respektera spårhållarnas arbete och 

skidåkarnas säkerhet! 
 

Medlems- samt terminsavgift till TIK Bankgiro 219-3316. 
 

Cykelfesten lördag 10 juni 2017! 

Nu är det dags att anmäla sej! 
Festen börjar 15:00, vi cyklar runt bland bekanta och grannar. 

Vi bjuds eller bjuder på förrätt, varmrätt eller efterrätt. 

Efteråt samlas vi i vanlig ordning i Byahuset Stärkesmark, 

för en hejdundrande efterfest. 

Anmälan görs senast 7 maj genom att SWICHA 150 kr/person till 070-674 68 88 

Eller till Länsförsäkringar bank konto 9022.26.430.82 

Glöm inte skriva vem/vilka som betalar. 

Är Du singel eller ”dubbel” spelar ingen roll alla kan vara med! 

Nya och gamla deltagare hjärtligt välkomna! 

För mer info besök vår FB sida tbygdenscykelfest@gmail.com 

Hoppas vi ses. 

Emilia 070-674 68 88, Pia 070-686 36 98, Camilla 070–309 98 88 

Välkomna på vintercafé i Byahuset. 

Lördag 11 mars 12:00-15:00 

Kom med spark, skoter, skidor, bil eller hur 

Du vill och fika hos oss. 

Det serveras hamburgare, varmkorv, mackor 

och gofika.  /Stärkesmarks Byaförening 

Årsmöte i Stärkesmarks Byaförening 

Lördag 27 maj 14:00 

 

18:00 träffas vi och grillar tillsammans 

 

Välkomna!  /Stärkesmarks Byaförening 


