
Tvärnytt
Augusti 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 september 
Manusstopp 25 augusti

 

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.  

Det stannar mellan oss två. 
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datum att minnas! 
    18 augusti 10:00 höststädning 

i Byarnas Hus.  

19 augusti 18:00-21:00 
Café

 

och Loppisfinal i missionshuset. 
OBS! Dragning i cykellotteriet 20:00!  

After work fredagen 14 september 18:00 

Café & loppisfinal! 
Söndagen den 19 augusti 18:00-21:00 
Kom, fika gott och loppisfynda! 
OBS! 
Dragning i cykellotteriet 20:00 
**************************** 
Insamling av järn & metallskrot! 
Intresseföreningen förhandlar med uppköpare 
för att få ut så bra pris som möjligt. 
Tidpunkt för placering av container meddelas i 
septembernumret av Tvärnytt. 
**************************** 
Tack och hej då! 
Vi skrev i Tvärnytt när vi flyttade hit för drygt 15 år 
sedan, för att presentera oss. Och nu skriver vi när vi 
flyttar, för att tacka alla (ingen nämnd och ingen 
glömd!) för fina år i en härlig by! Var sak har sin tid, 
och vi tycker det ska bli jättehärligt att slippa skotta 
snö och klippa gräs, och istället ha restauranger, pu-
bar, teatrar, bio, konserter och en massa annat inom 
gångavstånd. Det är tur att vi har vår stuga här, så det 
inte känns så dramatiskt att vara härifrån vintertid. Vi 
behöver inte skriva att ni ska ta väl hand om familjen 
som flyttar in i vårt f.d. hus - det vet vi att ni gör. 
TACK alla, och kom gärna förbi både i stugan och i 
stan! 
/Desirée och Lasse Wikzén med grabbarna.  

Inflyttnings kampanjen! 
Vårt jobb med kampanjen börjar ge resultat. Alla hus 
är inte uthyrda eller sålda än, men intresset har varit 
stort och vi fick fantastiskt positiv respons från många 
av de familjer som var här och tittade på kampanjda-
gen. Så det kan bli fler inflyttare 

 

det tar ju tid för 
folk att bestämma sig och göra husaffärer.  
De som flyttat in hittills är en barnfamilj i Stärkes-
mark, en barnfamilj i Tväråbäck, en singelperson i 
Lillsjö och ett par på Järvdal.  Summa 7 vuxna och 3 
barn. Dessutom lockade kampanjen en familj att köpa 
sommarstuga i Stärkesmark.   

Alla som flyttar till Tväråbäcksbygden är ju vinnare, 
men särskild tur har de tre nyinflyttade som var först 
med att skriva kontrakt och får kampanjens priser. 
Matkassen i ett halvår går till Stärkesmark, flyttbil 
gratis från Umeå till Tväråbäck och flyttstädning till 
Lillsjö. 
Varmt välkomna alla nya! 
Kampanjgruppen/Lennart, Desirée och Ingrid

 

**************************** 
Städning i Byarnas Hus! 
Lördagen den 18 augusti 10:00 
Samlas vi för den sedvanliga höststädningen i 
allas vårt hus. 
Ju fler som känner att det är viktigt med rena 
fräscha lokaler, ju trevligare. Vi syns!!  

http://www.tvarabacksbygden.se/


Klubbmästerskap Löpning 
Torsdag den 16 augusti 18:30  

Samling vid Snålltjärnsbadet. Sträckor: 1 km, 3 km, 6,7 km  
TIK bjuder på fika och dryck.   /Terrängsektionen 

Aktuellt från Jämteböle - Stärkesmark - Tväråns fiskevårdsområde   

Den 9e juni var det premiär i föreningens put-and-take-vatten Långtjärn, med inplanterad regnbåge. Ytterliga-
re en utsättning av regnbåge planeras ske inom kort. För att bredda utbudet och förbättra vinterfisket kommer 
vi dessutom sätta ut röding i september.  

Föreningen arbetar med att göra mer reklam för fisket i området, bland annat med en ny poster. Under hösten 
kommer fiskevårdsområdets skyltar att ses över.  

Hjälp till att göra reklam för fiskevårdsområdets vatten, och framför allt,   
köp gärna fiskekort för fiske i området!  
Mer information, prislista m.m. finns på föreningens webbplats http://www.jstfvo.se.  

Fiskevårdsområdets styrelse/genom Jonas Grahn 

Analysresultat av abborrar och gäddor från  Välvsjön år 2011  

Länsstyrelsen skickade ut en förfrågan till ett antal kommuner i länet bl.a Vännäs om hjälp med att  
fastställa halten av kvicksilver och cesium i abborrar och gäddor, de fiskades upp och lämnades till  

miljökontoret som vidarebefordrade fiskarna för analys.  

Gränsvärde abborre kvicksilver 0.5 mg/kg. cesium 1.500 bg/kg 
Gränsvärde gädda kvicksilver 1,0 mg/kg                    

  

Fiskare  Gustaf Sandberg Ingemar Bäckström och Åke Rudolfsson 
Jämteböle- Stärkesmark-Tväråns fiskevårdsområde 

Gm/Gustaf Sandberg  

http://www.jstfvo.se

