
Tvärnytt
December 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 januari 
Manusstopp 25 december

 

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! 
Gammliamarknaden 2:a advent 

8-9 december  

Styrelsemöte måndagen den 10 december 
19:00 i Byarnas Hus (Holken)  

After Work  fredagen den  
14 december 18:00 i Byarnas Hus. 

                

Sång i advent! 
Välkommen till Sång i Advent i EFS Missionshus Tväråbäck 

med Vännäsby kyrkokör och Bodil Johansson. 
Fredagen den 14 december 19:00 

Lotteri och Jul- fika.        

Ljus stilla advent 
och en f r i d fu l l GOD JU L  

tillönskas 

 

Tvärnytts läsare 
/Intresseföreningen TIF

 

/Idrottsklubben TIK  

Stort och varmt GRATTIS till ännu en av bygdens duktiga unga kvinnor: 
Anna-Maria Johansson disputerar 4/12 på en avhandling i ämnet psykologi. 

Lycka till i framtiden! 

http://www.tvarabacksbygden.se/


 
Styrelsemöte måndagen den 17 december 19:30 hos 

Ulla Stridfelt Sjöström 

*************************************************************************** 
Det måste gå att åka till stan utan egen bil!   

Tväråbäcksbygden är inne i en nedåtspiral när det gäller kollektivtrafiken. Dåligt med bussar - nästan ingen 
åker - ännu sämre med bussar - ännu färre åker... och så vidare. Som det nu ser ut dras tidiga morgonbussen 
Granö-Vännäs in från nyår. Och tågen går förbi utan att stanna...   

Är det lönt att göra något? Ja. Det är jag helt säker på. Alternativet att ge upp finns ju alltid kvar till senare. :)    

En sak DU kan göra är att svara ärligt på några enkla frågor. Svarar många blir det ett bra underlag för Intres-
seföreningen att jobba vidare. Svara i brev eller i mejl till mig. Brevet kan du posta eller lägga i låda som står i 
entrén i Byarnas hus. TACK på förhand! 
OBS! DU kan vara anonym.   

Ingrid Marklund, Västra Stärkesmark 19, 911 91 Vännäs. ingridmarklundstarkes@hotmail.se

   

Fråga 1: Hur ofta åker du till Umeå? Till Vännäs?  
Fråga 2: Hur ofta åker du buss/tåg till Umeå? Hur ofta åker du buss till Vännäs? 
Fråga 3: Vilken förändring skulle vara viktigast för att få dig att åka mer kollektivt: a) Tågstopp i Tväråbäck 
b) Fler bussturer till/från Umeå c) Fler bussturer till/från Vännäs d) Samåkningsparkering med motorvärmare i 
Tväråbäck 
Fråga 4: Du som pendlar med bil: Vilket är ditt viktigaste argument för att fortsätta med bilen?     

Kom ihåg att anmäla dig till Julgröt!  

Jämteböle bygdegård den 9 december  

15:00 eller 18:00 

Sista anmälningsdag den 7 december 

Ring Gulli   
0935-420 25 eller 070-233 41 91.   

Meddela också vilken tid ni vill äta. 
God mat och trevlig stämning!  
50 kr för vuxna och gratis för barnen 

     
Välkomna!   

/Jämteböleortens bygdegårdsförening 

  

Nyårsfest   
Byahuset i Stärkesmark  

18:00 

 

02:00  

Välkomstdrink, mat, kaffe, efterrätt, snacks, natt-
vickning, 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  eller 070-634 11 38 
Pia Nilbrink 0935-300 60 eller 070-686 36 98 

senast 18 december   

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

 

Arr: Stärkesmarks Byaförening 

http://www.starkesmark.com

