
Tvärnytt
Augusti 2013 

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 22 september Manusstopp 13 september

  

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!    

Städ i Byarnas Hus lördagen 31 augusti 9:00 
Styrelsemöte tisdagen 10 september 19:00 
Afterwork fredagen 13 september 18:00 

Oktoberfest lördagen 5 oktober 18:00   

Senaste nytt alltid på: 
                        www.tvarabacksbygden.se

 

Oktoberfest 
i Tväråbäck/Byarnas hus 

5 Oktober 2013 
Baren öppnar och Varmrätt serveras 18.00 

Tacogratäng & sallad, Kaffe & Efterrätt 
Underhållning och skoj ca 19.00 av  

Tre Trubadurer 
22.00 spelar  

NOICEMAKERS 
Biljetter finns att köpa senast 30 September.  

Tväråbäck   
Sebastian Stenberg 070- 388 04 90 
Samira Gouissem 072- 510 44 44 
Emilia Häggblom 070- 674 68 88 

Jämteböle Jasmine Nilsson 070-257 09 02 
Stärkesmark Pia Nilbrink 300 60 alt.070-686 36 98 

Pris: Medlem 200 kr Icke medlem 220 kr 

OBS! ENDAST FÖRKÖP! 
Välkomna till en riktig party kväll!  

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


             

                  GYMMIX startar onsdagen  
             den 4 september  

Bra träning för alla! 
Onsdagar  20:00-21:00 
Söndagar 19:00-20:00 
VÄLKOMMEN MED!                                  

Efit-  Spännande träning i höst.  
Torsdagar 19:00-20:00  

Start 5 september 
VARMT VÄLKOMNA! /Margareta 

              

 

Ett stort TACK till Er som var med och firade med oss 
under sommarfesten. 
/Thomas & Kristina 
Kvarnfors  

"Växthus till bra pris sökes! Om du har ett begagnat 
växthus eller lusthus som du vill bli av med så kan du 
ha en köpare!  
Ring 072-510 44 44  MVH// Samira Gouissem  

STORSTÄD i Byarnas Hus lördagen den 31 augusti 
med start 9:00. 
Har Du inte tid eller möjlighet att vara på plats 9:00 så 
går det bra att komma senare. Ett städschema anslås 
där man ser vilka ytor som är ostädade.  

"Nytt från fiskevårdsföreningen. 
JSTFVO planerar åtgärder för att förbättra lekplatser-
na för öring och harr i Tvärån och/eller Kvarnbäcken. 
Förhoppningsvis går det att hitta ett tillfälle då  
tillräckligt många kan hjälpa till.  
Fler personer behövs, är du intresserad?  
Kontakta Jonas Grahn jynx@snipabacken.se

  

073 

 

816 12 42 för mer info.  

I föreningens put-and-take-vatten  Långtjärn  
har ytterligare 100 kg regnbåge planterats ut, och det 
är gott om fisk i sjön.  
Gör gärna reklam för sjön till fiskeintresserade bekan-
ta eller köp själv kort. 
Fler fiskekort behöver säljas för att Långtjärn ska gå 
ihop för föreningen!             

Ryssland sommaren 2014?  
Vi hade ett kort besök av tre unga kvinnor från Ryssland. En 

av dem, Katja, var 13 år och kunde inte många ord engelska 

första gången hon kom hit. Idag är hon 25 år, universitetsut-

bildad, jobbar och talar flytande engelska! Det är otroligt 

roligt att få följa dem. Hon kunde också berätta om alla våra 

barn och ungdomar som varit här. För de flesta har det gått 

riktigt bra. Några är gifta och har barn, nästan alla har uni-

versitetsutbildningar och jobb. Men tyvärr har en flicka 

drabbats av cancer ( men hon är på bättringsvägen) och nå-

gon enstaka har varit på glid, men är på banan igen. Nästan 

alla har flyttat från byn till Petrozavodsk eller St Petersburg. 

Skolan som hade nästan 200 elever för 14 år sedan, har nu 

ett 20-tal, och de två högsta klasserna bussas till den större 

grannbyn.  

Glädjande är det också att de flesta fått det bättre ekono-

miskt och har en ljus framtidstro.   

Vi är några som är jättesugna på att åka dit nästa sommar. 

Vill någon hänga på? Vi åker personbil eller minibuss, bero-

ende på hur många vi blir, via Vasa. Det är ca 70 mil och vi 

räknar med att vara borta fem-sju dagar, inkl resa. Resa, 

boende och mat i Ryssland bekostas av Rysslandsgruppen. Vi 

vet inte när vi åker, men är du intresserad, hör av dig redan 

nu, så hittar vi datum som kan passa så många som möjligt. 

Desirée Kemi-Wikzén, 070-322 14 58 

desiree.kemi.wikzen@gmail.com

 

Läs mer om vår vänby på vår hemsida!   

http://www.tvarabacksbygden.se/var-vanby/

         

http://www.tvarabacksbygden.se/var-vanby/

