
Tvärnytt
April 2014 

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@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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datum att minnas!  

*After Work  fredagen den 11 april 18:00  
i Byarnas Hus.  

*Styrelsemöte tisdag 15 april 19:00 i Holken.  

*Valborgsfirande 30 april 19:00-22:00  

Senaste nytt alltid på: 
                        www.tvarabacksbygden.se

         

Nu blir skolhuset bygdens eget hus!

 

På årsmötet med Tväråbäcksbygdens Intresseförening beslutades att vi vill ta över skolhuset.  
Vännäs kommun har beslutat sälja det till oss, och ett avtal är i det närmaste klart. Årsmötet gav styrelsen i 
uppdrag att gå vidare med afffären, och med att hitta en bra driftsform för fastigheten.  

Förskolan Rönnen har redan flyttat in i huset, och planen är att kommunen ska hyra förskolelokalerna av 
oss. Styrelsen arbetar vidare med hur resten av lokalerna ska användas - har du idéer, förslag eller frågor är 
du välkommen att höra av dig. 
                                                                                          TIF:s styrelse/Ingrid Marklund  ingrid.marklund@starkesmark.se

 

Intresseföreningens 
Styrelse 2014 

Kristina Ulvcrona  ordförande 
Lennart Engström   ledamot 
Ingrid Marklund     ledamot 
Emilia Häggblom   ledamot 
Jasmine Nilsson     ledamot  

Samira Gouissem     ersättare 
AnnCristin Winroth ersättare 

VÄLKOMMEN TILL VALBORGSFIRANDE 
Valborgsmässoafton onsdag den 30 april 19:00-22:00 

i och vid missionshuset Tväråbäck.  

19:00 Fika, korv och lottförsäljning börjar. 
20:30 Dragning i lotteriet 

21:00 Tänds brasan 
FYRVERKERI! 
**************  

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. 

Virkespill utan spik

 

träd och risavfall m.m. 
OBS!! Inget miljöovänligt avfall!       /TIF 

Cykelfesten  
blir 14 juni mer info kommer i 
nästa Tvärnytt. 
www.tbygdenscykelfest.blogg.se

  

http://www.tvarabacksbygden.se/
http://www.tvarabacksbygden.se
http://www.tbygdenscykelfest.blogg.se


GRATTIS Stefan Eriksson Jämteböle.  
Du vann fint pris i lottningen bland de 

motionärer som antecknat sin motion i TIKs lådor som finns uppsatta i Jämteböle,  
vid byahuset i Stärkesmark och i Tväråbäck vid skidkuren.  

Vi kommer att dra vinnare en gång i kvartalet och meddela vinnaren i Tvärnytt.  
Idrottsklubbens styrelsemöte måndag 28 april  19:00 i klubbrummet. 

Idrottsklubbens styrelse 2014 
Christer Häggblom     ordförande 
Kerstin Häggblom      ledamot 
Maria Thellenberg     ledamot 
Magnus Rudolfsson    ledamot 
Margareta Martimo Johansson   

            ledamot  

Kristina Ulvcrona       ersättare 
Lucia Johansson         ersättare 

Nytt sätt att samåka - gå med i skjutsgruppen!

   

På årsmötet med Vännäs Landsbygdsråd informerade Be Green Umeå om det nya samåkningsprojektet som 
nu drar igång. Ett smart sätt att göra bilresorna billigare, roligare och miljövänligare. Via datorn eller mobilen 
kan du både erbjuda skjuts och be om skjuts. Svårt att förklara kortfattat, enklast om du går med så ser du hur 
det funkar.www.skjutsgruppen.se

 

Till exempel bevakar systemet resor åt dig, du får SMS med erbjudanden som passar det du har sökt. Om vi är 
många som går med så funkar det bra! Om vi är en grupp i Tväråbäcksbygden som är intresserade kommer 
Martin Svensson från Be Green hit och håller kurs med oss om hur vi ska använda Skjutsgruppen på bästa 
sätt. Hör av dig till mig om du vill veta mer.  Ingrid Marklund  ingrid.marklund@starkesmark.se

  
TIF säljer Ullmax kläder! 
Visning av kläder onsdag 9 april 19 -20 i Byarnas Hus. 
En beställning kommer att skickas torsdag 10 april för leverens innan 
påskhelgen. 
Man kan alltid beställa via hemsida 
www.ullmax.se

 

välj Tväråbäckbygdens Intresseförening för  att stödja din förening! 
Frågor: Kristina 070-651 54 56 

Inbjudan till Informationsträff  
Linné, kom igen! 2014  
(den 21/6 Linnévägen V.Spöland-Jämteböle  
22/6 Gammlia Umeå)  

För dig som vill vara med eller bara är nyfiken! 
Fixa med mat bygga ordna vägen pyssla med kostym  
vara bybo på 1700-talet troll sjunga dansa Alla åldrar!  
Kom så träffas vi!  
Torsdag 10 april 19:00 i Jämteböle bygdegård.  

Hjärtligt välkomna! 
Kulturföreningen Linné  
genom Eva Blommé 073-986 40 86 

 

JÄMTEBÖLE 29 juni 
Traditionsenlig hembygdsdag, 

med späckat program bland annat 
uppskattad fototävling. 

För närmare information gå in på  
Jämteböleortens hemsida 

www.jämteböle.se

  

Vill du vara med i en trädgårdscirkel? 
Vi träffas i varandras trädgårdar och diskuterar trädgård,  
växter, olika projekt och idéer och lär oss av varandra. 
Första träffen i Holken Byarnas Hus tisdagen 8 april 19:00 
Frågor? Kristina 070-651 54 56 

STÄRKESMARK  
2 augusti. 

Traditionsenlig Musikfest.  

En heldag vid sjön med massor 
av trevligheter. 

För närmare info se hemsidan. 
www.stärkesmark.com

  

DU

 

som vet med Dej att Du kör på tok för 
fort efter Rönnvägen och förbi förskolan! 
Tänk efter FÖRE

 

det händer en olycka! 

http://www.skjutsgruppen.se
http://www.ullmax.se
http://www.j�mteb�le.se
http://www.st�rkesmark.com

