
Tvärnytt  
December 2017 

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 under januari 

Manusstopp meddelas senare. 
Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 

mobil: 073-089 70 54 

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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TIF Datum att minnas!  

 

Styrelsemöte torsdag 14 december 18:00 

På TVÄRSAN /missionshuset 

 

 

  

 

Tryckningen sponsras av : 

 

 

Ullmaxbeställning skickas in 15 december. 
Kläder finns på TVÄRSAN för den som vill känna på 

kvalité och prova. 

Lämna Din beställning eller hör av dej till  

Kristina 070-651 54 56 

 

Metallskrot container till våren. 
Planer finns att kontakta någon firma som är villig att 

ställa ut en sådan på lämplig plats. 

 

Nästa styrelsemöte. 
Torsdag 14 december 18:00 på 

TVÄRSAN 

 

 

 

 

 

REFLEXER! 
Du som befinner dej ute på trafikerade vägar efter 

mörkrets inbrott. 

Visst använder Du reflexer? 

Även hundar och hästar skall ha reflexer! 

 

Billig livförsäkring! 

 

 Sånger i advent! 
Fredag 15 december 19:00 på 

TVÄRSAN 

Medverkan av Vännäsby kyrkokör 

Under ledning av Bodil Johansson 

Andakt Maggan Rehnberg 

Julfika 

VÄLKOMNA! 

Ljus och fridfull advent GOD JUL och ett BRA slut på 2017 tillönskas  

TIF medlemmar och Tvärnytts läsare. 

Stort varmt TACK till ALLA som på ett eller annat sätt deltagit i  

Intresseföreningens aktiviteter och möten. 

/Intresseföreningens styrelse. 

http://www.tvarabacksbygden.se/


                          

                TIK vill berätta… 

 

 

…. att det snart är dags för årsmöte. Vi behöver nya engagerade krafter i TIKs styrelse. Vill 

Du vara med? Hör av dig till Lucia jlucia447@gmail.com  

…. att vi söker Dig som är intresserad av att leda vuxengruppträning.  

Hör av dig till Lucia jlucia447@gmail.com  

…. att det går att lösa gymkort 100kr/mån + medlemskap i TIK. Ta kontakt med  

Linda Stenberg, 070-605 81 38 eller Margareta Martimo Johansson, 070-797 22 85.  

Nytt för 2018 är att det går att lösa Familjekort. De första två i familjen betalar 100kr/person 

och månad, tredje personen eller fler betalar 50 kr/person och månad.  

Gäller för de som är skrivna på samma adress.  

 

/God Jul och Gott Nytt År önskar Tväråbäcks Idrottsklubb alla sina medlemmar.  

 

 

 
 

Medlems- samt terminsavgift till TIK. BG 219-3316 

 

 

 

 

 
 

Röding i Långtjärn! 

Under oktober sattes drygt 100 kg ut. 

Fiskekort köpes på fiskekort.se och hos våra  

Återförsäljare: info http://www.jstfvo.se 
 

/Jämteböle-Stärkesmark-Tväråns FVO 
 

Julklappstips! 

Köp fiskekort som gäller för hela familjen 

under ett år. 

I 8 sjöar samt Långtjärn och Tvärån 

 

Pris 500kr 

(fiskerättsägare 300 kr) 

 

 

 

 

Påminnelse om Julgröt  
Jämteböle bygdegård den 10 december 

 

Två sittningar; 15:00 eller 18:00 

Anmälan senast torsdag 7 december  

till  

Gulli Bergström tel. 070-223 41 91 eller 

07270-420 25 

Hjärtligt välkomna! 

 

/Jämteböleortens bygdegårdsförening  
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