
Tvärnytt
Februari 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 mars. 
Manusstopp 25 februari.

 

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. 

    TIF datum att minnas! 
After work fredagen den 11 februari 18:00 

I Byarnas Hus. 
Styrelsemöte måndagen den 13 februari 19:00 
Upptaktsmöte torsdagen den 16 februari 19:00 

I Byarnas Hus 
Medlemsmiddag lördagen den 18 februari 17:00 

I Byarnas Hus 
Årsmöte torsdagen den 15 mars 

Aktivitetsdag (se omstående sida)   
söndagen den 25 mars 
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VÄLKOMMEN  till MEDLEMSMIDDAG 
Lördagen den 18 februari 17:00 

i Byarnas Hus 
Intresseföreningen bjuder alla som flyttat till bygden under 2010 & 2011 på middagen. 

Övriga betalar  50 kr/vuxen 25 kr/ barn under 15 år. 
Anmälan senast onsdagen den 15 februari till:  

Kristina Ulvcrona 0935-300 82 eller 070-651 54 56  kristina.ulvcrona@starkesmark.se

  

Barbro Johansson 0935-300 51 eller 073-089 70 18 johansson.nilsland@vannas.net

 

   

TIF har skickat in en förfrågan till Vännäs kommun om att bygga fler lägenheter i Tväråbäck. Förfrågan avser 
att bygga fler likadana som idag i samma område. Kommunen har sagt sig positiva att se över detta om det 
finns ett underlag. TIF beslutade på senaste styrelsemötet att göra en enkät för att se vilket intresse som finns. 
Vi ber dig fylla i enkäten om du har eller kommer att ha intresse av lägenhet inom de närmaste åren. Enkäten 
är på inget sätt bindande utan just en intresseförfrågan. 

Ja, Jag har intresse av att flytta till en lägenhet på 
Rönnvägen. ( ) 
2-rums lägenhet ( ) 
3-rums lägenhet ( ) 

Ungefär när i tiden är du intresserad? 
Inom 1 år ( ) 
Inom 3 år ( ) 
Inom 5 år ( )  

Känner du någon du tycker vi ska kontakta som kan vara intresserad av att bo i en lägenhet i Tväråbäck??  

Namn: ..............................................................                Telefon:.....................................................  

Ditt namn: ........................................................                Telefon:.................................................... 

Dokumentation av händelser i bygden genom tiderna och restaurering av gamla leder. 
Upptaktsmöte torsdagen den 16 februari 19:00 i Byarnas Hus. 

Genom att rusta upp gamla leder och stigar kan man öka det rörliga friluftslivet. 
Dokumentationen av händelser förr och nu kan t.ex. ske i studiecirkelform. 

Dokumentation av händelser i bygden genom tiderna och restaurering av gamla leder. 
Upptaktsmöte torsdagen den 16 februari 19:00 i Byarnas Hus. 

Genom att rusta upp gamla leder och stigar kan man öka det rörliga friluftslivet.  

http://www.tvarabacksbygden.se


 
Idrottsklubbens styrelsemöte måndagen den 13 februari 19:00 i klubblokalen. 

Maria bjuder på fika. 

Dags att betala medlemsavgift till BG 219-3316. Medlemskap för familj kostar 100 kr, enbart vuxen 50 kr 
och barn 30 kr. Glöm inte ange personnummer med 10 siffror på alla familjemedlemmar för att klubben 
ska kunna söka bidrag. Maila till kerstin.haggblom@gmail.com  

Tväråbäcksloppet söndag 26/2 
Motionslopp på skidor för alla åldrar, klassisk stil. 

Upplysningar: Tina Engström, 0935-300 31, 070- 603 63 96 
Pelle Wållberg, 0935-301 25, 070-676 60 98 

**********************************************************************************************************

Finns intresse av lägenhet i Tväråbäck nu eller framöver  skicka eller lämna in ditt svar till : 
Någon av nedanstående kontaktpersoner. 

Lennart Engström 
Gamla Tväråbäck 34 
911 91 Vännäs 
lennart.engstrom@alo.se

 

070-2195161, 0935-30031.  

Desirée Kemi Wikzén 
Tväråbäck 49 
911 91 Vännäs 
ordmakaren@vannas.net

  

070-322 14 58, 0935-300 49  

                                                                                                  

Kristina Ulvcrona 
Kvarnfors 6 
911 91 Vännäs 
kristina.ulvcrona@starkesmark.se

  

070-651 54 56, 0935-300 82  

Ingrid Marklund 
Stärkesmark 
911 91 Vännäs 
ingrid.marklund@sr.se

  

070-104 63 83   

Barbro Johansson 
Nilsland 23 
911 91 Vännäs 
johansson.nilsland@vannas.net

  

073-089 70 18,  0935-300 51 

Stärkesmarks Byaförening 
11:e  februari - Stärkesmarksrundan 2 / Byahuset i Stärkesmark.  Arrangör Vännäs Motorklubb 
18:e  februari - Kalldrage 2012 / Byahuset i Stärkesmark. Arrangör Umeå Veteranbilssällskap 
10:e  mars 

 

Pimpeltävling / Grillstugan i Stärkesmark 
*********************************************************************************************************
Nu blir det inflyttningskampanj!!! 
Har du ett hus du vill sälja eller hyra ut? Hör av dig till någon av oss! 
Aktivitetsdagen blir den 25/3 

 

boka in den! Då bjuder vi in familjer som får komma och se lediga hus, få in-
formation och se allt vi har i byn.  

Vi kommer att behöva många som hjälper till. Kan du vara guide och följa med familjerna och titta på de ledi-
ga husen? Kan du baka? Servera fika? Bjuda på en aktivitet dit familjerna kan komma (kan vara att klappa 
djur, få rida ett varv, åka häst och vagn, smaka på bröd i bagarstuga, grilla korv/pinnbröd på en grillplats, eller 
något annat). Kan du hålla i en aktivitet i Byarnas Hus för barnen? Hör av dig till någon av oss i projektgrup-
pen: 
Ingrid Marklund ingrid.marklund@sr.se

 

070-104 63 83 
Lennart Engström lennart.engstrom@alo.se

 

300 31, 070-219 51 61 
Desirée Kemi-Wikzén ordmakaren@vannas.net

 

300 49, 070-322 14 58 
Loppis 25/3 

 

behåll pengarna! 
Vi fixar en loppis i Missionshuset under kampanjdagen. Du får behålla alla pengar själv, och vi tar ingen hyra! 
MEN: vi vill att du hjälper till med något; bakar något, serverar fika (det blir skotercafé i Missionshuset samti-
digt som loppisen), städar, är guide eller något annat. 
Kom med dina grejer till Missionshuset den 24/3 kl. 13.00-16.00. Det är bra om du prismärkt allt innan du 
kommer, men du kan också få hjälp med det om du vill. 
Frågor? Desirée, 300 49, 070-322 14 58, ordmakaren@vannas.net

 


