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Ska vi äntligen få en förskola (dagis) till Tväråbäck???
Undertecknade uppvaktade 9/12 kommunalrådet, Johan Söderling, och BOU:.s ordförande
Per-Erik Lundmark, för att höra deras syn på barnomsorg till Tväråbäck. Lösningen med Kraftverket
är inte längre aktuell. Mötet slutade positivt, alla var eniga om att barnomsorgsfrågan i Tväråbäcksbygden måste lösas. Besluten måste politiskt gå "den rätta vägen" för att slutligen beslutas av
kommunfullmäktige, men de hade en förhoppning att Tväråbäck skulle kunna ha en förskoleavdelning
klar för öppning till hösten 2010!
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag utreda möjligheten att docka ihop en byggnad med skolan. Barn och utbildningsnämndens förvaltningschef har fått i uppdrag att undersöka underlaget vad
gäller antal barn och föräldrarnas intresse för att upprätta en förskoleavdelning i anslutning till Tväråbäcks skola. Samtliga inblandade skall återredovisa sina uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott
till den 9 februari.
Allt detta ser vi som mycket positivt, men än finns det inte några klara beslut på att det verkligen blir
av. Hör av er med reaktioner, synpunkter eller idéer till någon av oss.
//Ulf Eriksson, Pia Karlsson, Anna-Lena Schulz
****************************************************************************************************************
Ska vi starta en Hem och skola förening i Tväråbäck?
Gå in på deras hemsida, www.hemoskola.se, Titta om det kan vara intressant och hör av er till mej.
Kanske vi kan få till nåt bra?
Anna-Lena Schulz, als@jamtebole.se, eller 070-6079189
NU ÄR GODA RÅD DYRA!!!!!!!
Som bekant äger och driver Tväråbäcksbygden sedan 10 år Byarnas Hus.
En populär idrotts-och samlingslokal. Pengar behövs för drift och så småningom underhåll, har DU
funderingar, tips/idéer på verksamheter/aktiviteter som kan öka intäkterna??
Vi måste även dryfta andra angelägna frågor för bygden, barnomsorg, äldreboende, infrastruktur, service helt enkelt vad vill Vi med vår fantastiska bygd.
Vi träffas torsdagen den 11 februari i Jämteböle Bygdegård 19:00
ALLA är varmt välkomna, gamla, nya , blivande medlemmar och självklart kontaktombuden!
Vi ser fram emot en trivsam och inspirerande trätt i Jämteböle. TIF bjuder på fika!
Väl mött! //Tväråbäcksbygdens Intresseförenings styrelse.

ÅRSMÖTE
Söndagen 28 februari 15:00
I Jämteböle bygdegård
Varmt Välkomna! FIKA!
//Bygdegårdsföreningen

ÅRSMÖTE
Tisdagen 16 mars 19:00
I Byarnas Hus
Förhandlingar, lotteri, fika.
Varmt Välkomna //TIF

PIMPELTÄVLING
I Stärkesmark
Lördagen 13 mars
// Byaföreningen
Mer info kommer !

TIK informerar
Nu har bolleken startat! Onsdagar kl 19 träffas barn och ungdomar i Byarnas Hus.
Välkomna!
Dags att gympa igen! NY TID söndagar 19:00 från och med februari. Onsdagar som vanligt 20:00.
Vuxna betalar en avgift på 150 kr/termin som går till material, utbildning, Vårruset mm
(kom med förslag!). Ungdomar gympar gratis (åk 7 och uppåt). Varmt välkomna!
Dags att betala medlemsavgift för 2010 (och om du glömt för 2009). Familj 100 kr. Endast vuxen 50,
barn 30. Bankgiro 219-3316. Obs! Skriv hela personnumret för medlemsregistrering, tack!
Finns ej plats på inbetalningskort skicka mail till haggblom@vannasnet.se.
22 mars blir det årsmöte (mer info kommer).
Nästa styrelsemöte 1 feb kl 19 i klubblokalen.

TVÄRÅBÄCKSLOPPET SÖNDAGEN DEN 21 FEBRUARI 2010
Motionslopp för alla åldrar
11km.
4 km.
1km.

Start i Västerbäck
klassisk stil
Start i Brännfors
klassisk stil
Start vid Tväråbäcks skola klassisk stil

Start

Busstransport till starten kl. 10.30 från skolan
Gemensam start
Gemensam start
Gemensam start

kl.11.00 i Brännfors
kl.11.15 i Västerbäck
kl.10.30 vid skolan

Mål

Mål vid skolan
Vätskekontroll finns efter spåret

Anmälan

Direktanmälan för alla sträckor i skolan
Kl. 9.00-10.00

Startavgift

50 kronor för vuxna. Barn och ungdomar under 18 år 30 kr.

Priser

Priser lottas ut till c:a varannan tävlande

Tävlingsregler

Sv. Skidförbundets regler gäller
Tävlande och publik deltar på egen risk

Upplysningar

Tina Engström 0935-300 31
Pelle Wållberg 0935-301 25
Erik Sandström 0935-300 27

Fika säljes. För alla tävlande ingår fika. Ska du inte åka? Kom och heja på åkarna och
köp fika!

Varmt Välkommen!

