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Tvärnytt
Augusti 2014
Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) Bankgiro 5627-2107
och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) Bankgiro 219-3316

http://www.tvarabacksbygden.se/
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Ansvarig utgivare: Barbro Johansson

Landsbygdshelgen 9-10 augusti kl 12-16
Det händer mycket i byarna i hela Vännäs kommun under Landsbygdshelgen.
Gå in på www.vannas.landsbygdsradet.se och kolla! Kanske dags att besöka byar du aldrig varit i?
Och missa inte det som händer i Tväråbäcksbygden :
Carinas café i Stärkesmark. Med konstutställning, loppis och hembakt bröd.
Lagårdsloppis hos Engströms i Gamla Tväråbäck. Bl a körhästgrejor säljes.
Sommarcafé och loppis i Tväråbäck.
Flera nya loppisbord (förutom byaloppiset i cafét)!
Loppis i lagårn i Ånäset. Stort utbud i Erikssons lagård.
Hällfors: Design/hantverk, loppis och fika på Hällfors 18.
SOMMARANDAKT för familjen söndag 10 augusti 14.00
vid badplatsen, Ö Stärkesmark: Per-Jonas Nilsson, Lars och Laila Windelius.
*Boka in Hållbarhetsvecka med temadag söndag 21 september i Byarnas hus 12-16
Program presenteras i nästa Tvärnytt
*Caféfinal Söndag 17 augusti 18-21
Lotteri med tema ätbart från skog och trädgård, ägg, hembakat.
REA på Loppis!
*Intresseföreningens styrelsemöte torsdag 21 augusti 19:00 i Holken.

TIF datum att minnas!

Nästa Tvärnytt.

8 augusti After work 18:00 i Byarnas Hus
Ta med barnen,, gott om lek/bus utrymmen.

Kommer 7 september
Absolut manusstopp fredag 29 augusti

Söndag 17 augusti Sommarcafé 18-21!
Final med lotteri och (loppisrea)
VÄLKOMMEN !

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 18
E-post: johansson.nilsland@gmail.com

Torsdag 21 augusti öppet styrelsemöte
I Holken 19:00

Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,
till mig måste Du uppge ditt namn.

Klubbmästerskap Terräng
Tisdagen 12 Augusti
Anmälan på plats 18:30
Första start 19:00
Start vid Elljusspåret
Sträckor:
Kort: 1-2 km
Medel: 3-5 km
Lång: 8-9 km
Frågor: Magnus 072-510 33 33

SOMMARANDAKT
för familjen
Söndag 10 augusti 14:00
vid badplatsen i Östra Stärkesmark.
Per-Jonas Nilsson
Laila & Lars Windelius

Samåk på det nya, smarta sättet:
http://skjutsgruppen.nu
Vi är några i Tväråbäcksbygden som har gått med. Men många fler måste komma med om det ska fungera! Skriv in
dina resor, både när du vill ha skjuts och när du har plats över i din bil - så får du SMS när någon nappar. Enkelt och
smart. Pengar att spara.
Finessen är att du kan samåka när du vill - du binder inte upp dig för att samåka när du inte vill. Du behöver inte ringa
runt och fråga typ "Vem ska hämta vid nattbussen i Vännäs?" eller "Är det nån som ska till Lycksele på lördag?" eller
"Vem mer än jag jobbar på Ersboda 8-17?". Du bara skriver in dina önskemål och så sköts resten av sig självt. Bra, va?
Fråga mig om du vill veta mer.
Ingrid Marklund 070- 552 11 00

