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Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) 
      och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) 

                            http://home.vannas.net/tvaraback 
                                                            

                                                         Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer i början av februari 
Manusstopp  25 februari

 

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. 

Intresseföreningens 
Datum att minnas: 
After work fredagen den 11 februari 18:00 
Styrelsemöte tisdagen den 22 februari 19:00 i

 

Holken

 

TIF:s årsmöte torsdagen den 17 mars 19:00 
Musikcafé söndagen den 10 april 14:00 
************************************* 

Reflexväst!!! Glöm inte ta på den 
innan Du går ut i mörkret! 

En liten anekdot 
Kerstin Trigell, som vann skotern, jobbar på en riktig 
turarbetsplats! Två kolleger till henne har vunnit var-
sin Volvo, den ena på ett lotteri, den andra på Bingo-
lotto. Och en tredje kollega vann en större summa 
pengar på Vikinglotto. Plötsligt händer det .. 

HANDARBETSCIRKEL I TVÄRÅBÄCK 
Välkomna alla handarbetsintresserade till en trivsam 
träff i studiecirkel form. Vi träffas  varannan tisdag 
i Holken/Byarnas Hus.  
Start tisdagen den 15 februari 19:00 
Har du frågor kring handarbetsträffen är du  
välkommen att kontakta Nan.  
Telefon 301 11, 073-036 37 56, 
nan.weckman@starkesmark.se

  

SKOTERLOTTERIET ÄNTLIGEN I HAMN!   

Lördagen den 22 jan. var det dragning i bygdens skoterlotteri. 
Skoter -lottnummer 383 (Umeå) 
skoterkälke - lottnummer 128 (Vännäsby) 
presentkort a 1000:- lottnummer 1030 ( Umeå) och 326 (Tväråbäck) 
presentkort a 500:- - lottnummer 878 (Nilsland), 740 (Tväråbäck), 1813 (Norrmalm), 1035 (Umeå), 888 
(Västerbäck) och 280 (Umeå) 
Muurikka- lottnummer 937 (Gamla Tväråbäck)   

Av lotteriets 2000 lotter lyckades vi sälja 1734 lotter. 35 personer/hushåll deltog i försäljningen av lotter-
na. Nettovinsten från lotteriet blir drygt 80.000:- 
Försäljningsstarten var på Vännäsdagarna. Vi sålde även  på musikfesten i Stärkesmark, valdagen i  
september, på skyltsöndagen i Vännäs och en vecka senare på julmarknaden i Vindeln. På rallyt i Stärkes-
mark 8 och 16 januari. Vi har även sålt lotter utanför Ica och Konsum i Vännäs samt Statoil i Vännäsby. 
Stort och varmt tack till alla engagerade lottförsäljare och lottköpare. 
TIF/Styrelsen 

Påminnelse: Fest!!!  
Har du glömt att anmäla dig? Gör det nu!  
http://dessanfemtio.blogg.se/   /Dessan 

http://home.vannas.net/tvaraback
http://dessanfemtio.blogg.se/


 
TIK informerar   

     
Dags att betala medlemsavgift till BG 219-3316. Medlemskap för familj kostar 100 kr, enbart vuxen 50 kr  
och barn 30 kr. I år behöver vi personnumret med alla 10 siffrorna på alla familjemedlemmar för att klubben 
ska kunna söka bidrag. Maila till kerstin.haggblom@gmail.com

    
Kom ihåg skidserien. Övriga lördagar är det gemensam motion i Tväråbäck med samling 10.00 vid skidkuren. 
Ni som motionerar på andra spår glöm inte att anteckna i våra TIK-lådor i Stärkesmark och Jämteböle för att 
få motionspoäng.  

Tack Kristina, Tina, Annika, Sofia och Maggan för alla härliga gympapass och god fortsättning önskas på det 
nya gympaåret   

Styrelsemöte måndagen den 14/2  kl 19:30 i klubblokalen.    Årsmöte 30/3 kl. 18:30 i Byarnas Hus.   

TVÅRÅBÄCKSLOPPET 
Motionslopp för alla åldrar.  SÖNDAG 20 FEBRUARI 2011  

11km.  Start i Västerbäck  klassisk stil  
4 km.  Start i Brännfors           klassisk stil 

  1km.   Start vid Tväråbäcks skola klassisk stil  

Start  Busstransport till starten kl. 10.30 från skolan    

Gemensam start  kl.11.00 i Brännfors   
Gemensam start kl.11.15 i Västerbäck   
Gemensam start kl.10.30 vid Tvb skola  

Mål  Mål vid skolan   
Vätskekontroll finns efter spåret  

Anmälan  Direktanmälan för alla sträckor på Tvb skola   
          Kl. 9.00-10.00  

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

Priser  Priser lottas ut till ca .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  

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

Varmt Välkommen! 


