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Tvärnytt
Februari 2013
Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) Bankgiro 5627-2107
och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) Bankgiro 219-3316

http://www.tvarabacksbygden.se/
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Ansvarig utgivare: Barbro Johansson

VÄLKOMMEN till MEDLEMSMIDDAG
Lördagen den 2 mars 17:00
i Byarnas Hus
Intresseföreningen bjuder alla som flyttat till bygden under 2012 på middagen.
Övriga betalar 50 kr/vuxen 25 kr/ barn under 15 år.
Anmälan senast måndagen den 25 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
Tågstopp i Tväråbäck?
Intresseföreningen försöker få Vännäs kommun att agera för att pendeltågen Lycksele-Umeå ska stanna i
Tväråbäck. Vindelns kommun har redan agerat för stopp i Tvärålund, detta sedan byborna lagt ner mycket
.
arbete på att ta fram ett bra underlag.
Enligt den enkät Vännäs kommun gjorde före jul har 34 personer i Tväråbäcksbygden uppgett att de skulle
resa med tåg om det stannade, och 13 skulle använda sig av anslutningsbuss om det alternativet kom tillbaka.
Klart mest intressant med tågstopp alltså. Ändå har kommunens enkät inte gått ut till skolungdomar och
pensionärer. Det borde alltså vara fler än 34 personer som vill använda tåget om det stannar.
Hjälp till att ta fram bra argument! Svara på frågorna nedan, om du inte redan har gjort det. Mejla till
ingridmarklundstarkes@hotmail.se. Har du ingen mejl kan du skicka mig ett pappersbrev.
V Stärkesmark 19, 911 91 Vännäs. Eller ring 070 552 11 00
/Ingrid Marklund
.
Fråga 1: Hur ofta åker du till Umeå? Till Vännäs?
Fråga 2: Hur ofta åker du buss/tåg till Umeå? Hur ofta åker du buss till Vännäs?
Fråga 3: Vilken förändring skulle vara viktigast för att få dig att åka mer kollektivt: a) Tågstopp i Tväråbäck
b) Fler bussturer till/från Umeå c) Fler bussturer till/från Vännäs d) Samåkningsparkering med motorvärmare i
Tväråbäck
Fråga 4: Du som pendlar med bil: Vilket är ditt viktigaste argument för att fortsätta med bilen?

TIF datum att minnas!
*After Work fredagen den
8 februari 18:00 i Byarnas Hus.
*Styrelsemöte fettisdagen den 12 februari
19:00 i Byarnas Hus (Holken)
*Medlemsmiddag lördagen den 2 mars 17:00
i Byarnas Hus
*Årsmöte tisdagen den 12 mars 19:00
i Byarnas Hus

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.

Styrelsemöte torsdagen den 28 februari 19:30 i klubbrummet. Välkomna!
Kommunserien på skidor i Tväråbäck lördag 9 februari, reservdag onsdag den 13 februari.
Idrottsklubbens årsmöte torsdagen den 18 mars 19:00 poängjakt, premieringar, fika VÄLKOMNA!
ANGÅENDE HOCKEYPLANENS SARG: Sargen som ägs av kommunen är bedömd vara i för dåligt skick
för att sättas upp och plockas ner. Sätter kommunen upp den så kommer den att finnas där beständigt. Detta
blir till nackdel för sommaraktiviteter såsom fotboll och brännboll

TVÅRÅBÄCKSLOPPET
Motionslopp för alla åldrar

LÖRDAG 16 FEBRUARI 2013
11km.
4 km.
1km.

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

Start

Busstransport till starten
Gemensam start
Gemensam start
Gemensam start

10:30 från skolan

11:00 i Brännfors
11:15 i Västerbäck
10:30 vid Tväråbäck skola

Mål

Mål vid skolan
Vätskekontroll finns efter spåret

Anmälan

Direktanmälan för alla sträckor på Tväråbäck skola
9:00-10:00

Startavgift
Priser

80 kronor för vuxna. Barn, ungdomar under 18 år GRATI S
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

070- 603 63 9 6
070- 676 60 98

VÄLKOMNA!

