
Nyårsfest i Stärkesmark! 
 
 

Vi samlas i Byahuset kl 18 för att vänta in det nya året under trevliga former med knytkalas och umgänge. 
Ta med dig en rätt till vår gemensamma nyårsbuffé och din egen dryck! Byaföreningen ställer en "Stinsenplanka" på 
buffébordet och bjuder på efterrätt. 
                    Anmäl dig senast 15/12 till Ulla Karlsson, 070 634 11 38 
God Jul och Gott Nytt År! 
Önskar Stärkesmarks Byaförening 

Tvärnytt 
December  2018 

Bidra och gör det möjligt för oss  att vara en aktiv bygd. 
 Betala in din medlemsavgift TIF Bankgiro 56272107 

 Nästa Styrelsemöte TIF torsdag 10 Januari kl 18.30 på Tvärssan 

Vill du vara med på Ullmaxbeställning inför Jul? 
Beställningen skickas den 16 december för leverens innan 
Jul. Visningskollektion och kataloger finns på Tvärssan.
 www.ullmax.se 
 Kvarnfors Kristina 070-6515456 
 kristina.ulvcrona@starkesmark.se 

   
  

Sjung in Julen med oss den 3:e advent! 
 

 
 
Söndag  en 16 dec Kl 18.00 på  Tvärssan 
Vi tänder ljus och sjunger in julen  
 Musik: Hans Olov Henriksson 
 Andakt: Kristina Eriksson 
 

Gott julfika kommer att finnas! 
Arrangeras av Tvärssan och EFS 

Julklappstips!   5 lotter för 100 kr 
Ving reselotteri – Vinn en resa till solen och värmen! 

Lotterna säljs för TIF´s räkning på Tvärssan 1 november- 31 januari. Vill du sälja? Då  finns lotter att hämta på 
Tvärssan! Vi behöver fler som säljer! Pengarna går till driften av Byarnas Hus!  

Högsta vinsterna är  på 10.000 med stor chans till vinst! 20 kr/lott                     Dragning 2/2 2019 

Tväråbäck Hus Komplett utrustade storkök uthyres även för kortare perioder! 

Gör storkok, eller fixa julbaket! 
 

Dag 300 kr, Helg 500 kr, Vecka 1500 kr                                                    Kontakta Elof för bokning  tel: 073 845 73 63 

Som traditionen bjuder, blir det 
julgransplundring i Byarnas hus! Mer 
information i Januaris nummer av Tvärnytt 

http://www.ullmax.se/
mailto:kristina.ulvcrona@starkesmark.se


Information från TIK 
Medlem- och terminsavgift betalas in till BG 219-3316   

Glöm inte att ange ditt namn.  
 

Gymmet- TIK kanske kan hjälpa dig att infria nyårslöftet 2019?  
Gymkort säljs för 100 kr/ mån+ medlemskap  I TIK.  
Familjekort. Dom första två i familjen betalar 100kr/person och månad, därefter 50kr/person och 
månad. Gäller för de som är skrivna på samma adress.  
Passa på att använda friskvårdsbidraget från din arbetsplats! 
För frågor som rör gymmet kontakta   
Linda Stenberg 070-6058138 eller Margareta Martimo Johansson 070-7972285  
 
Valberedningen för TIK söker en ny medlem inför nya årsmötet. Är du intresserad? 
Kontakta Margareta Martimo Johansson  070-7972285  
 

Nästa Tvärnytt- Januari  
Manusstopp - Fredag  28 december 

Material skickas till  Samira Gouissem.   

                             Tel:  0725104444  

Mail:  samira.gouissem@gmail.com 

Bladet utges av Tväråbäcksbygdens Intresseförening 
TIF BG 5627-2107 och  
Tväråbäcks Idrottsklubb TIK BG 219-3316   
http://www.tvarabacksbygden.se 
Ansvarig utgivare: Samira Gouissem  
 
Tryckningen sponsras av  

 

Tvärssan i December 
 

 Fredagsmys to-go 
Köp med dig färdiglagat hem från Tvärssans nya kök!   
Tacopaj, purjolökspaj, cheesecake, cupcakes. 
Beställ senast torsdag kl 18, hämta på fredag 16-19. 
  

Öppet i december: torsdag, fredag, lördag kl 11-19 + 
stickcafé onsdagar 18-21 

 

Välkommen! 
 

Kia 073 811 46 84 
 Ingrid 070 552 11 00 

Stort tack till alla som  
bidragit till att hålla vår  
bygd levande!  

 
TIF och TIK  
önskar er en God Jul & ett 
Gott Nytt år !     

RÖKT LAMMBOG TILL JUL 

 
En närproducerat delikatess till jubordet , bara att 
ställa fram! Vindelnrökt bog av lamm eller får, 
gjord på naturbeteskött från Stärkesmark. Slaktat 
och styckat på Strömdahla i Örsbäck. 
 
229 kr/kg  Beställ direkt av mig så kan du hämta 
på Tvärssan eller hemma hos mig. 
 Ingrid Marklund 
 070 552 11 00 
 ingrid.marklund@starkesmark.se 

 

I Kvarnfors hittar du Hantverk i 
bagarstugan med konstglas, brukskeramik, 
tavlor, stickat, te, tenntrådsarmband mm. 
 

Välkommen till Kvarnfors gård! Ring för 
anpassade öppettider! 070 651 5456 

Vi finns också på facebook! 
 

Hantverk i bagarstugan  
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