
nr:12  2010 

Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) 
  och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) 

                            http://home.vannas.net/tvaraback 
                                                            

                                                         Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer i början av januari 
Manusstopp  25 december.

 

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. 

Sånger i advent 
Missionshuset! 
Fredag 17 december 19.00 
Vännäsby kyrkokör och barnkör under ledning av 
Bodil Johansson. 
Andakt : Margareta Brinkeback 
Lotteri,  Adventsfika  

Välkommen /EFS   

Dags att boka guldkortstid för 2011! 
Enligt årsmötets beslut är det 1 200 kronor som gäller 
för en fast guldtid för 2011. Kontakta Inga-Liz  
ingaliz@vannas.net

 

för bokning.  
Först till kvarn gäller!  
Nytt för i år är även att vi inför en guldnyckel för  
1 000 kronor/år, men då får du ingen egen fast tid i 
Byarnas hus. För alla gäller medlem i Tväråbäckbyg-
dens intresseförening och ett städtillfälle per termin! 
Missade du att städa höstterminen 2010, skriv upp dig 
för två tillfällen under våren! 
Vi vill även påminna om att du som guldkortinneha-
vare ansvarar för barn som vistas i Byarnas hus, det 
innebär att en vuxen skall finnas med vid all aktivitet!  

*** 
Julklappstips! 
2011 års almanacka 90 kr,  
2 eller flera 85 kr/st  
Pajboken 100 kr, 
2 eller flera 95 kr/st 

Lyckad skrotinsamling i Västerbäck   
och Gullbäck-Bergliden-Ånäset 
Under sensommaren stod en skrotinsamlingskontainer 
i Västerbäck och en i Gullbäck. Kontainrarna fylldes 
snabbt med råge och inbringade tillsammans 8.441:- 
till Intresseföreningen. 
Stort tack till alla som hjälpte till att fylla kontainrarna 
med skrot. Speciellt tack till Kjell och Gertrud Eriks-
son för att Gullbäckskontainern fick stå på deras mark 
och till Greger Nordlund och familjen Konradsson 
som ansvarade för kontainern i Västerbäck. 

Intresseföreningen

  

*** 
Gammlia marknaden! 
Som Du kanske uppmärksammat deltar inte Intresse-
föreningen på Gammlia marknaden i år. 
Styrelsen beslutade att istället sälja skooterlotter under 
skyltsöndagen i Vännäs. 
Nettobehållningen beräknas bli ungefär fifty, fifty. 

En ljus och stilla advent 
och en riktigt GOD JUL 

tillönskar vi Tvärnytts läsare.

 

/Intresseföreningen  TIF

  

/Idrottsklubben  TIK 

Nyårsfest i Stärkesmarks Byahus  
Nyårsafton 

18.00-02.00 
Är  Du intresserad? Varmt Välkommen! 

Anmäl Dig till Ulla Karlsson 300 30 
senast 20 december  

Utförligt program kommer på hemsidan  
http://www.starkesmark.com/

 

Arr: Stärkesmarks Byaförening 

http://home.vannas.net/tvaraback
http://www.starkesmark.com/


 
TIK informerar   

     
Kommunserien Vännäs 2011 

Den 8:e oktober blev en förfärlig dag. Åke hade under veckan haft matsmältningsproblem och åkte därför till vård-
centralen. 
Där undersöktes han av dr. Gabriel Domert och Roger Jonsson. Helt plötsligt fick han inte röra sig. Ambulans till-
kallades och det blev blixtfärd till NUS. Tack vare den skicklighet och den kompetens som dessa läkare hade,  
räddades Åke´s liv. 
På NUS konstaterades ett 6,5 cm stort bråck på kroppspulsådern. Omgående inleddes en operation, som blev 10 
timmar lång och komplicerad. Åke förlorande 4 liter blod och ingen visste om han skulle överleva. Det blev fem 
tunga dygn där Åke låg nersövd med respirator. Men undrens tid är inte förbi. Nu är han hemma om än svag och 
kraftlös. Han skall bara vila en lång tid. 
Själv är jag rörelsehindrad med hjärtsjukdom och återkommande hjärtflimmer. Det praktiska, som Åke skött, blev 
mig nästan övermäktigt. Men det finns medmänniskor. Och dem vill jag nu tacka för all hjälp. 
Tord Eriksson, Anki Bergholm, Tomas och Marie Ågren, Tomas Karlsson och Kalle Nordin, som dessutom spon-
tant kom och bytte däck på bilen. 
Anna-Lisa Stenmark och Barbro Johansson, som ofta hört av sig och stöttat mig. 
Tack allihop för den hjälp som vi fått och fortfarande får.   

Margarertha E. Lindgren 
Rönnvägen 22 

Klubb: Datum: Plats: Reservdag: Stil: 
VSK Lörd. 8/1 Vännäs/Lilja Tisd. 11/1 Valfri stil 
SIF Lörd. 15/1 Vännäsby Torsd. 20/1 Klassisk stil 
TIK Sönd. 30/1 Tväråbäck Tisd. 1/2 Klassisk stil 
SIF Lörd. 12/2 Vännäsby Onsd. 16/2 Valfri stil 
VSK Tisd. 15/2 Vännäs/Lilja Torsd. 17/2 Valfri stil            
TIK Sönd. 20/2 Tväråbäck Ingen Tväråbäcksloppet se kommande 

annons   klassisk stil, prisutdelning 
av kommunserien. 

STARTTIDER:     
Lördag/Söndag kl.11.00-12.00    
Vardagar          kl. 18.30-19.30         

Anmälan sker via startkort som ifylles vid starten avgift 20 kronor, eller 50 kronor för familj. 
man startar när det passar inom den givna starttimmen.  
Köldgräns -15°     
Motion utan tidtagning kan välja åkstil.        

Hur långt åker man?    
Man anmäler sig inte i sin ordinarie årsklass utan man åker en valfri sträcka mixat damer och herrar 
med eller utan tidtagning.     
Välj att åka: 1,0km  1,5km  2,5km  5,0km  10,0km        

Priser:     
Alla nybörjare och ungdomar upp till 12 år som åkt 3 gånger erhåller medalj. 
Sedan lottar vi även ut startavgiftspengarna till dom som åkt 3 gånger. 
Prisutdelning till dom som har åkt 3 gånger av kommunserien och utlottning , 
av startavgiftspengarna sker i sporthallen efter tväråbäcksloppet söndag den 20/2 
(Tväråbäcksloppet ingår inte i kommunserien)   
1:a vinst 1000:- 2:a vinst 1000:- 3:e vinst 1000:- 4:e-7:e vinst ca: 500:-      

* Penning priser som delas upp i ett antal  lika stora poster, förra året var det i snitt 50 åkande per gång, 
vilket innebär 5 tävlingar gånger 50st startande x20kr =5 000kr:- 1:a 2:a & 3:e priset  får 1 000kr varvid 

resterande tex. 4st priser på a´500kr.    

     
Kommunserien Vännäs 2011 

     
Kommunserien Vännäs 2011 

OBS! TIK:S styrelsemöte torsdag 16 december 19:30 hos Erik Sandström 


