
Tvärnytt
April 2012 

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 i maj. 
Manusstopp 25 april.

 

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 18 
E-post: johansson.nilsland@vannas.net  

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

     
TIF datum att minnas!  

After work fredagen den 13 april 18:00 
I Byarnas Hus.  

Hoppas så många som möjligt sluter upp för att fira 
den lyckade inflyttningskampanjen! 
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Inbetalning av medlemsavgift till Intresseföreningen TIF gör Du på bankgiro 5627-2107 
100 kr/familj 50 kr/enskild 20 kr/stödmedlem. 

Valborgsmässofirande i och vid missions-
huset!   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. 

Vill du tjäna en slant? 
Byarnas hus behöver städas en gång/vecka. 
Om du är ungdom och är över 15 år så har  
du möjlighet att tjäna 150 kr/helg. 
Städningen tar ca 3 tim.  
För att TIF inte ska behöva betala arbetsgivar- 
avgifter så maximeras beloppet till 1000 kr/år.  
Om du är intresserad så hör av dig till Lennart Engström, 
070-2195161, lennart.engstrom@alo.se  senast den 6/4. 

Intresseföreningens styrelse 2012. 
Kristina Ulvcrona, ordförande 

Ingrid Marklund  
Lennart Engström 
Emilia Häggblom 

Ingela Björkman Eriksson  

Ulla-Britt Andersson 
Lisa Nurse 

PANIKTEATERN  
med föreställningen   

TID FÖR AVGÅNG 
I BYARNAS HUS 

Måndagen den 16 april 19:00 
Pris 90 kr ( då ingår fika) 

Biljetter säljs på plats  

VÄLKOMNA!!  

Arr: Musik och teaterföreningen & TIF  

http://www.tvarabacksbygden.se/


 
Idrottsklubbens styrelsemöte måndagen den 16 april 19:30 i klubblokalen.  

Om ni inte betalat medlemsavgiften till Idrottsklubben  för 2012 - gör det till stöd för klubbens verksamhet för 
barn/ungdomar och vuxna! 
**************************************************************************************** 

 

CYKELFEST! 
Lördag 16  Juni  
Anmälan senast 7 Maj 
Gärna via mail till tbygdenscykelfest@gmail.com

 

eller telefon: 
Emilia: 070-6746888 Pia: 30060/070-6863698 
(Uppge namn, adress, telefonnr & mailadress vid anmälan.) 
Pris: 100 kr/pers   

Vet du inte vad en cykelfest är? 
Besök gärna våran blogg www.tbygdenscykelfest.blogg.se

 

på bloggen lägger vi ut allt som händer kring cykelfesten.   

Så på med cykelbyxorna, pumpa däcken å knäpp fast hjälmen. 
Nuuuuuu köööör vi! 

INFLYTTNINGSKAMPANJENS FAMILJEDAG! 
I strålande sol anslöt ca 25 familjer för att se och veta mer om vår bygd. Alla fick information om byg-
den och hade möjlighet att ställa frågor. Vi visade skolan, förskolan och Byarnas Hus. Därefter tog guid-
ningen och husvisningen fart. Alla familjer fick en personlig guide som följde dem till de hus de ville se 
på. De flesta tog en runda runt Snålltjärn, Jämteböle och Stärkesmark för att se det fina landskapet. Som 
sista anhalt kom familjerna till Missionshuset och de bjöds på nygräddade våfflor med grädde och sylt. 
Där hade vi en välfylld loppis som man kunde fynda i. Vi är väldigt glada för detta och känner att vi satt  
Tväråbäck på kartan för många nya familjer. Nu har vi 17 familjer som fyllt i intresseanmälan över vad 
de önskar sig för typ av boende och vi har goda förhoppningar om att fylla de hus som är till salu och för 
uthyrning med nya familjer.  
Glädjande var också alla bygdens invånare som kom och deltog i familjedagen.    

Ett stort TACK till alla som på ett eller annat sätt bidragit till denna lyckade dag.   

Desireé, Ingrid och Lennart. 

http://www.tbygdenscykelfest.blogg.se

