Tvärnytt
Augusti 2011
Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) Bankgiro 5627-2107
och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) Bankgiro 219-3316

http://home.vannas.net/tvaraback
Ansvarig utgivare: Barbro Johansson

TACK!
Thomas Carlsson Jämteböle som byggde 3 snygga
sittbord till sommarcaféets uteservering.

TACK!
Lundströms Trävaror som sponsrade virket till
borden.
Dragning i cykellotteriet!
På Caféet den 17 augusti 19:00.
Städdag lördagen 20 augusti!
Vi träffas 10:00 lördagen den 20augusti i
Byarnas Hus. Om vi hjälps åt går det fortare och
lättare. Visst kommer DU?

Upphittad cykel!
Övergiven cykel upphittad vid Långtjärn.
Återfås mot beskrivning.
Nima Winroth Nilsland telefon 0935-300 50
mobil: 076-843 79 37
Medlemsfest!
Det planeras för medlemsfest i Byarnas Hus början av
oktober. Med mat, pub och underhållning.
Samma koncept som ifjol
(mer info kommer i nästa Tvärnytt och på hemsidan)
Aktivitetsdag lördagen den 3 september!
Som ett inslag i pågående inflyttningskampanj ordnas
aktiviteter i bygden lördagen den 3 september.
Fullständigt program kommer i brevlådorna och på
hemsidan under vecka 34.

Inflyttningskampanj!
När vi nu får förskola till bygden och det finns några hus till salu har Intresseföreningen bestämt att
genomföra en liknande inflyttningskampanj som 1997.
Då lyckades vi sälja nästan alla hus och fylla skolan med barn.
TIF undrar om det finns några fler i bygden som funderar på att sälja alternativt hyra ut sitt hus i samband med kampanjen och få draghjälp med detta. Om ni går i sådana tankar eller har frågor ang.
kampanjen så kan ni kontakta Lennart Engström, kampanjledare.
070-219 51 61 lennart.engstrom@alo.se

TIF Datum att minnas!
Caféfinal 17 augusti
Dragning i cykellotteriet 19:00
Aktivitetsdag 3 september.
Nästa styrelsemöte vecka 34 kallelse via mejl
eller telefon.
Medlemsfest början av oktober.

Nästa Tvärnytt.
Kommer i september.
Manusstopp 25 augusti
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.

TIK informerar
Motionsorientering för ung och gammal: Gemensamt för VOK och TIK, fortsätter efter sommaruppehållet
på måndagar 18:30 med start 8 augusti.
Tväråbäcksbygden är värdar i Stärkesmark 8/8 i Västerbäck 15/8.
Därefter är det Pengsjö (22/8), Strand (29/8), Vännfors (5/9)
Och fortsatt varje måndag hela september.
För exakt program, se Vännäs OK:s eller Tväråbäcksbygdens hemsidor.
Klubbmästerskap i löpning: Tisdagen 16 augusti 19:00 samling i Snålltjärn
Sträckorna är: 1 km, 3 km 6,7 km. Fika efteråt.
Nästa styrelsemöte: Måndagen den 22 augusti 19:30 i klubblokalen
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