
Tvärnytt  
April 2015 

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 3 maj Manusstopp fredag 24 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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      TIF– datum att minnas! 
 

*After Work  fredagen den 10 april 18:00  

i Byarnas Hus. 

 

*Styrelsemöte torsdag 16 april 19:00 i skolan. 

 

*Valborgsfirande 30 april 19:00-22:00 

 

Senaste nytt alltid på: 

                        www.tvarabacksbygden.se 

                                                                                                                 

                                                                                                               

                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                                                               

                                                                                                                

                                                                                                          

                                                                                                                    

                                                                         

                                                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

Intresseföreningens 

Styrelse 2015 

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 torsdag 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!  

 

ARR: Tväråbäcks EFS & Intresseföreningen.       

 

Gudstjänst tillsammans 
med Vännäs församling 
Annandag Påsk 6 april 11:00 

Pastor Kristina Eriksson. 
 

Servering och Påsklotteri 
Välkomna! 

/Tväråbäcks EFS 

Fjolårets studiecirkel Trädgårds Magi 

välkomnar nya och gamla deltagare till 

inspirationsdagen Tema Trädgård,  

uppstart- och planering sker den 19/4. 

// I samarbete med Studiefrämjandet. 

Tema Trädgård 

Kom, lyssna, inspireras och byt fröer med oss! 

Söndag 19 april i Byarnas Hus med start 14:00-15:00  

Inspirationsföreläsning med Sybil och Lotta från Oxvikens gård  

"Att odla ärbart i trädgården". 

Efter det odling- och trädgårdsprat samt fröbytning 15:00-16:00 

Fika till kontant försäljning samt odlingshörna för de minsta. 

//Varmt välkommen önskar Tväråbäcksbygdens Intresseförening 

i samarbete med Studiefrämjandet  

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


TIK 1945-2015 
Är Du intresserad att köpa väst eller mössa eller både och i Ullmax material, med TIK logga. 

Kontakta Kristina Ulvcrona  070-651 54 56  

Cykelfesten 6 Juni 2015 

5 års jubileum med Kändistema 
  

Älskar du Michael Jackson, har du alltid velat klä 

dig som Lady Gaga, serva som Björn Borg,  

predika som påven eller bara vara snygg som 

Angelina Jolie och Brad Pitt? 

 

 Nu får du Chansen att klä ut dig och glänsa som 

en kändis runt bygden på din cykel. 

Sladda sen in på vår gala premiär i byahuset  

Stärkesmark  

och gör entré på röda mattan som bara 

"cykelfestare" kan. 

  

 Alla cykelfest deltagare är nominerade till  

kvällens priser i flera olika kategorier 

 och även hederspriset - bästa utklädnad. 

  

Anmälan & Inbetalning senast 6 Maj 

  

Anmälan och frågor till  

tbygdenscykelfest@gmail.com 

eller via telefon till 

Emilia 070-674 68 88, Pia 30060/070-686 36 98 

el Camilla 070-309 98 88 

(Uppge ditt & din "partners" namn, adress, och 

mobilnr vid anmälan) 

Det går bra att anmäla sig individuellt,  

i par eller trio  

  

Inbetalning sker till Länsförsäkringar Bank  

Kontonummer: 9022.26.430.82 

Pris: 150kr/pers  

(Glöm inte att skriva vem som betalar) 

  

Nya & återkommande deltagare är välkomna 

Mer info om och vad cykelfesten är hittar du på  

www.tbygdenscykelfest.blogg.se och på  

våran facebookgrupp - tbygdenscykelfest 

 Välkommen önskar  

/Emilia, Camilla & Pia                                       

Cafékväll tisdag 14 april med Tema Isälvsleden 

Anders Mattson kommer till oss och berättar om  

leden och inspirerar. 

I slutet av maj samlas de som vill för en gemensam 

utfärd till Isälvsleden med guidning. 

 

På cafékvällen serveras kaffe med smörgås och godbit 

för 30:-. 

 

Kolla gärna www.jämteböle.se för löpande info. 

Måndagskvällar är motionskvällar  

Måndagskvällar är promenadkväll runt Jämtebölesjön. 

Vi föreslår att den som vill röra på sig går ut vid  

18-tiden och går åt vad håll man känner för runt sjön. 

Alltid träffar man nån granne som också är ute o pro-

menixar, så får vi träffas och samtidigt gratis motion. 

När Linnévägen blir bar så kan man välja att gå den 

istället. 

/Jämteböleortens Bygdegårdsförening 

 

ÅRSMÖTE 
Jämteböle – Stärkesmark - Tväråns fiskevårdsområde 

inbjuder till årsmöte  

Söndag 26 april 14:00 

i 

Bygdegården Jämteböle 

Årsmötesförhandlingar 

Kaffe  

VÄLKOMNA!! 

/STYRELSEN 
   

 

 

 

 

ÖRING 

 

I och med att vi flyttar en del av vår verksamhet till Jämteböle kan vi nu erbjuda samma rabatter som vi har i 

Brån till de som bor i Tväråbäcksbygden. Vi lämnar 20% på alla tjänster och växter i plantskolan.   

www.eko-tradgard.se  

 

Med vänlig hälsning/Jonathan Clark 

http://gmail.com/
tel:070-6746888
tel:070-6863698
tel:070-3099888
http://www.tbygdenscykelfest.blogg.se/
http://www.jämteböle.se/
http://www.eko-tradgard.se

