
Tvärnytt  
April 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 MAJ 

Manusstopp fredag 28 april 
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!  

 

Styrelsemöte onsdag 12 april 18:00 

I Ungdomslokalen (skolan) 

 

Senaste nytt alltid på: 

                        www.tvarabacksbygden.se 

 

 

 

Valborgsmässoafton söndag den 30 april 18:00-22:00 

i och vid missionshuset Tväråbäck. 

18:00 Fika, korv och lottförsäljning börjar. 

19:30 Dragning i lotteriet 

OBS! Om inte alla lotter sålts innan 19:30 sker dragningen efter brasan. 

20:00 Tänds brasan OBS tiden! 

Fika & korvförsäljningen fortsätter. 

************** 

OBS! Inget fyrverkeri i år 

 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: TIF &  EFS 
  

********************************************************************************************************** 

LÄSSUGEN?   I skolans övre korridor, 

hittar Du vårt Mini bibliotek.  

Där finns böcker för barn och vuxna.  

Låna en bok- lämna en i stället,  

eller bara låna. 

Du kan gå dit dagtid- alla vardagar.  

Trevlig läsning!  / TIF     

 

EFS Tväråbäck  
Söndag 9 april 14:00 

Gudstjänst med Per-Ivan Palm 

VÄLKOMNA! 

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


                          

                TIK vill berätta… 

 

Idrottsklubbens årsmöte valde följande styrelse för 2017. 
Ordförande: Lucia Johansson 

Kassör: Inga-Liz Wållberg 

Ledamot: Jenny Lahti 

Ledamot: Margareta Martimo Johansson 

Ledamot: Kristina Ulvcrona 

Ersättare: Linda Stenberg 

Ersättare: Jenny Falk 
 

Det går lösa gymkort 100 kr/månad+ medlemskap i TIK. Ta kontakt med Linda Stenberg 070-605 81 38. 

Eller Margareta Martimo Johansson 070– 797 22 85. Passa på att springa på det nya löpbandet medan vägarna 

fortfarande är isiga. 

 

Qigongen är avslutad, vi tackar Anna-lisa som ställt upp som ledare och deltagarna som varit med. 

 

KM på skidor var välbesökt 19 som åkte. Tack till alla som kom 

 

Medlems & terminsavgift till 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 

 

Fototävling på Jämteböledagen 2:a juli 
Jo, det är sant! Vi kör fototävlingen igen och nu hoppas vi att både gamla och nya deltagare känner sig sugna 

på att delta i årets upplaga. Det är inget tema den här gången utan nu är fältet fritt för vad som helst. Så plocka 

fram kameran, släpp loss din kreativitet och sätt igång att plåta, fota, ta kort och avbilda din omgivning. Eller 

gräv i arkiven och hitta gamla mästerverk där.  

Lämna in era bidrag till mig senast 25/6.  
Reglerna är enkla: bilden skall vara tagen i Jämteböle med omnejd (Tvärnytts spridningsområde) och det ska 

vara du som tagit den. Max 3 bilder/deltagare och max 20x30 cm. Utskrifter av högsta kvalitet kan ordnas till 

självkostnadspris. Vinnaren utses av besökarna under dagen. Tveka inte att kontakta mig om du har några frå-

gor och bildfilerna skickas till adressen nedan. Lycka till!  

/Jon Johansson Nurse 070-345 55 33  jon.nurse@hotmail.com  

Du kan också hitta mig på FB eller Instagram @jonjsonnurse 

mailto:jon.nurse@hotmail.com

