
Tvärnytt
December 2011 

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 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. 

       

Tågstopp Tväråbäck?? 
Kommunen ser positivt på ett tågstopp i Tväråbäck,  
MEN vi måste givetvis visa att det finns ett intresse 
att nyttja tåget! En enkätundersökning kommer att 
skickas ut till alla hushåll. Vi uppmanar alla att besva-
ra denna och skicka in den! 
/Styrelsen TIF  

Årets sista After Work Fredagen den 9 december 
18:00 i Byarnas hus.  
Gemensam middag, ta med det du vill äta och dricka!  
Ullmax kollektionen kommer även att finnas på plats. 
Möjlighet att beställa för leverens innan Jul! 
Sista beställningsdatum är måndag den 12 december 
Kvarnfors Kristina 300 82 
kristina.ulvcrona@starkesmark.se

   

REFLEXER!! 
Visst använder Du och de Dina reflexer??

    

Stort TACK till TIF för den fina   
   blomman i samband med min  
   disputation!"  / Kristina  

TACK  Tommy Jakobsson som designat Intresseföre-
ningens nya hemsida  
http://www.tvarabacksbygden.se

   

TACK  Jörgen och Bengt-Erik för att ni fällde träden 
som skymde byns jultall.  

TACK  Bosse för att Du hämtat och förvarar utemöb-
lerna under vintern.  

UPPMANING! 
Vid återvinningsstationen har någon lämnat en påse 
med lågenergilampor!  
Glödlampor lämnas på Starberget. Det är oerhört vik-
tigt att lampor sorteras rätt eftersom lågenergilampor 
innehåller kvicksilver! 
Vid återvinningsstationen i Tväråbäck lämnar du i 
RESPEKTIVE UPPMÄRKT container; glas, papper, 
plast, metall. Övrigt avfall måste sorteras vid kommu-
nens återvinningsstation Starberget.  

RASTVAKT!! 
Du får umgås med eleverna och äta GRATIS 
LUNCH!  Intresserad, ring skolan 14106. 

        TIF  Datum att minnas! 
                  
                 After Work.  
                       fredagen den 9 december 18:00 i 
                       Byarnas Hus    

Intresseföreningens styrelsemöte med 
Kontaktombuden.  
Torsdagen den 12 januari 2012 i Byarnas hus.

 

                                    
                             

Ljus och stilla advent 
och en riktigt GOD JUL 

tillönskas Tvärnytts läsare. 
/Intresseföreningen TIF 

/Idrottsklubben TIK 

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


 
TIK informerar  

  
Nästa styrelsemöte måndagen den 12 december kl. 19:30 hos Ulla Stridfeldt-Sjöström

  
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Nytt naturprojekt: Se över stigar, småvägar, broar och slingor för att utöka friluftslivet i bygden! 
Du som gärna vistas i skog och mark till fots eller på hästryggen - 
och är intresserad av att delta i ett lokalt naturvårdsprojekt som avser att förbättra tillgänglighet i skog och 
mark 
-  är välkommen till ett upptaktsmöte den 12 januari 19.00 i Byarnas Hus  

Beroende på intresse kan vi bilda grupper som arbetar med olika områden och eventuellt söka söka projektme-
del (för så kallade Lona-projekt via kommun och länsstyrelsen)  
för att göra markförbättringar, se över broar med mera. 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Finansiering-naturvard/Lokala-naturvardssatsningen/     

/AnnCristin Winroth  

Rally i Stärkesmark 
8 januari Stärkesmarksrundan 1 
4 februari Plåtrallyt (ingår i Stärkesmarkscupen) samt 
11 februari   

Kalldraget i Stärkesmark 
18 februari arr. Umeå veteranbilssällskap 

Sång i Advent 
fredagen den 16 december 19:00 
Vännäsby Kyrkokör under ledning av Bodil 
Johansson 
Andakt: Margareta Rehnberg. 
Lotteri. Julfika. 
Välkomna! /Tväråbäcks EFS förening 

       

Nyårsfest   
Byahuset i Stärkesmark    

Nyårsafton  
18:00-02:00 

Mat, kaffe, snacks, champagne och  
fyrverkerier ingår i priset  

250 kr/vuxen 
125 kr/barn 

Gratis/barn 0-6 år 
Egen dryck medtages.  

Varmt välkommen!   

Endast förköp!  
Anmäl Dig till  

Ulla Karlsson 0935-300 30 / 070-634 11 38 
Pia Nilbrink 0935-300 60 / 070-686 36 98 

senast 18 december   

Program finns även på hemsidan  
http://www.starkesmark.com/

  

Arr: Stärkesmarks Byaförening 

 

Julgröt i Jämteböle 
Söndagen 11december dukar vi upp den  

traditionsenliga julgröten i  
Jämteböle bygdegård.   

Nytt för i år är att det blir två sittningar  
15:00 och 18:00 

Hela kalaset kostar 50 kronor per person  
(barn kalasar gratis).  

Anmälan till Gulli Bergström 0935-420 25  
eller Lisa Nurse 0935-420 33  

senast den 8 december. 
Varmt välkomna!   

/Jämteböleortens Bygdegårdsförening 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Finansiering-naturvard/Lokala-naturvardssatsningen/
http://www.starkesmark.com/

