
nr:4 2011 

Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) 
        och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) 

                            http://home.vannas.net/tvaraback 
                                                            

                                                           Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer i början av maj. 
Manusstopp 25 april.

 

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 
Telefon: 300 51  
E-post: johansson.nilsland@vannas.net  

Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,  
till mig måste Du uppge ditt namn.  

Det stannar mellan oss två. 

TIF  Datum att minnas! 
Visning

 

av ULLMAX produkter 
Torsdagen den 7 april 19:00 i 
Byarnas Hus  

After work fredagen den 8 april 18:00 i 
Byarnas Hus  

Musikcafé

 

söndagen den 10 april 14:00 i 
Byarnas Hus  

Styrelsemöte tisdagen den 12 april 18:30 i Holken

 

Intresseföreningens styrelse 2011. 
Ordförande: 
Kristina Ulvcrona 
Ledamöter: 
Emilia Häggblom 
Lennart Engström 
Therese Blomhage 
Torsten Berggren 
Ersättare: 
Ulla-Britt Andersson 
Roland Johansson 

Valborgsmässofirande i och vid missionshuset! 
19:00-22:00 
19.00 Fika, korv och lottförsäljning börjar. 
20.30 Dragning i lotteriet. 
21.00 Tänds brasan 
Fyrverkeri. 
Varmt välkommen till ett trivsamt firande! 
ARR: Intresseföreningen och EFS 

***** 
OBS! Inga smällare på området.  
Du har som förälder ansvar för att ditt barn inte 
utsätter sig själv och andra för skada.  

Så snart underlaget medger är det fritt fram att 
lämna brännbart material på brasplatsen. 
Virkesspill utan spik, träd och risavfall m.m. 
Absolut inte miljöovänligt avfall som plast, 
behandlat trä och dylikt. 

Musikcafé i Byarnas Hus Tväråbäck 
Söndagen 10 april 14:00 
Små pärlor av Sylvain 
Jules Sylvain var en av 1900-talets mest  
produktiva och populära schlager- & filmkomposi-
törer med melodier som ex Säg det i toner och En 
tangokavaljer. Kom och lyssna till en fantastisk 
föreställning med: 
LISBETH FORS MALM - sång och piano 
HANS OLA STENLUND - sång och berättande  

Biljetter säljs på Biblioteket i Vännäs, på COOP i 
Vännäsby och i entrén innan föreställningen. 
Pris:100 kr, fika ingår 
Arr. Tväråbäcksbygdens Intresseförening,  
Vännäs Musik & Teaterförening, SV Vuxenskolan 

FÖRSKOLAN!! 
Barnen är förutsättningen för den planerade 
förskolan i Tväråbäck! 
Förhoppningen är att så många som möjligt 
väljer bygdens egen förskola. 
Senast 14 april skall anmälan vara kommu-
nen tillhanda.                     Intresseföreningen. 

http://home.vannas.net/tvaraback


 
TIK informerar   

     
Häng med på gympa i Byarnas hus onsdagar 20-21 och söndagar 19-20!  
Blandad gympa med styrka, kondition, smidighet där alla är med efter egen nivå! Nu är vi en Gymmix anslu-
ten förening! Välkommen!  

Vårrus Tisdagen den 31 maj. Alla flickor och gummor kan vara med att gå eller springa 5 km. Blir vi ett lag 
om minst 6 personer får vi en matsäckspåse i målet. Anmäl dig till Kristina Ulvcrona  
tele 300 82 eller kristina.ulvcrona@starkesmark.se, eller på gympan! 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Skoteråkare!!! 
Det är mycket tid som våra spårkörare  
lägger ner för att få till fina skidspår.  
De gör detta på sin fritid!  
Därför är det extra tråkigt att de av och 
till körs sönder av skotrar.  
Skoterleder finns upp märkta,   
dessutom finns det utrymme för skoter 
åkning utan att behöva köra sönder de 
uppkörda spåren. 
"skidentusiasten" 

UTHYRES! 
3-rums lägenhet i Jämteböle.   
Mycket trivsam, ca 90 kvm 
Övre plan i Bygdegården.  
2 kakelugnar, bredband. 
Mer information  0935 - 205 31,  
420 10 

VÄLKOMMEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 19:00 
Plats: Jämteböle Bygdegård 

Information om Tavelsjö Byanät 
Allt från tekniska frågor till praktisk information för nyinflyttade. 
Framtidsfrågor. Passa på att ställa dina egna frågor! 
Företagarnätverk 
Presentation av det nätverk som bildats i Rödå-Tavelsjöbygden. 
Syftet med nätverket är att skapa en länk mellan småföretagare för att tillsammans 
skapa ytterligare växtkraft. 
Allt från erfarenhetsutbyte till kursverksamhet, samannonsering mm 
Till detta nätverk kan även gamla och nya företagare i Tväråbäcksbygden 
ansluta sig. 
Vildälvas smycken 
Ett av företagen som är anslutet till nätverket kommer hit och visar egendesignade 
smycken. Möjlighet att handla direkt. 

Kaffe serveras!         Jämteböleortens Bygdegårdsförening 

Äntligen...Cykelfest... i Tväråbäcksbygden 
Lördagen den 18 juni. 
Visst vill ni vara med!   

Förrätt, varmrätt eller efterrätt 
Ett perfekt tillfälle att träffas på ett roligt sätt 
Till vilken by eller vilket hus det bär 
Får ni veta när ni öppnar ert kuvert 
Ett nytt ställe för varje meny 
För att sen sammanstråla i samma by 
En kväll tillsammans i nya vänners lag 
Blir en bra avslutning på en spännande dag   

Pris: 100 kr / person  
Vi vill ha in intresseanmälan senast 1:a maj 
Gärna via mail till: tbygdenscykelfest@gmail.com

 

Emilia: 070-674 68 88 
Pia: 30060/ 070-686 36 98 
Anna-Lena: 42060/ 070-607 91 89 
Viktigt att tänka på vid anmälan.

 

Uppge namn, adress, telefonnummer eller mail adress.  

Vet du inte vad en cykelfest är? För mer info gå in på bloggen: 
www.tbygdenscykelfest.blogg.se

 

På bloggen lägger vi upp all info eftersom där ni kan följa allt som  
händer under planeringen inför festen. 

ULLMAX! Torsdagen 7 april 19:00 i 
Byarnas Hus 
Visning av deras sköna produkter. Vi tar 
även emot beställning.  

Intresseföreningen. 

http://www.tbygdenscykelfest.blogg.se

