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Tvärnytt
Februari 2014
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

Nu tar vi över skolhuset i Tväråbäck!
Många (31 deltagare) kom till stormötet om skolhusets framtid den 14 januari, och det fanns en
positiv anda för att se till att f d skolan blir ett levande hus mitt i byn. Efter en del frågor och
diskussion tog mötet beslut:
*TIF:s styrelse ska gå vidare med en överenskommelse med Vännäs kommun om att ta över
skolhuset.
*TIF begär en besiktning av huset innan köpeavtalet skrivs på.
*Avtalet med kommunen skrivs med förbehållet att köpet genomförs under förutsättning att
TIF:S årsmöte säger ja.
Det betyder alltså att det definitiva beslutet tas av årsmötet den 18 mars. Innan dess har
kommunfullmäktige den 24 februari förhoppningsvis tagit beslut om att sälja huset till TIF på bra
villkor. Mer utförliga anteckningar från stormötet den 14 januari kan du läsa på hemsidan:
http://www.tvarabacksbygden.se/

Intresseföreningens årsmöte
tisdag 18 mars 19:00
i Byarnas Hus
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
fika & lotteri.
VÄLKOMNA!!

TIF Datum att minnas!
*After Work fredagen 14 februari 18:00
I Byarnas Hus.
*Öppet Styrelsemöte tisdag 18 februari 19:00
i Holken Byarnas Hus

Senaste nytt alltid på:
www.tvarabacksbygden.se

Medlemsmiddag
Lördag 22 mars 18:00 i
Byarnas hus
Intresseföreningen bjuder nyinflyttade till
bygden 2013 på middag. Övriga vuxna betalar
75 kr/person .Barn under 15 år 25 kr/person.
Anmälan senast måndag 17 mars till Kristina
Ulvcrona 0935-300 82,, 070-651 54 56
kristina.ulvcrona@starkesmark.se

Nästa Tvärnytt.
Kommer 2 mars
Absolut manusstopp 21 februari!
Material mottages tacksamt av Barbro Johansson
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 18
E-post: johansson.nilsland@gmail.com
Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,
till mig måste Du uppge ditt namn.

Bra träning nära dig!
Gymmix onsdagar 20:00, söndagar 19:00, blandad gympa på DINA villkor =150 kr/termin.
EFIT ( Effektiv Funktionell Intensiv Träning) torsdagar 19:00 =150 kr/termin.
Gymmix + EFIT= 200 kr/termin
Din lokala idrottsklubb behöver ditt bidrag.
Betala medlemsavgiften
100kr/familj, 50 kr enskild medlem och 30 kr för barn till Bg 219-3316.
Tväråbäcksloppet planeras att köras lördag 15 februari
Styrelsemöte 17/2 19.30 i klubbrummet.
Årsmöte 24/3 19.00
Stärkesmark
Rally lördag 8 februari. Försäljning av
Hamburgare & fika i Byahuset
***
Skotercafé
Lördag 8 mars 12:00-15:00
i Byahuset
Hamburgare, varma mackor & gofika.
Välkommen, med eller utan skoter!
Stärkesmarks byaförening

RESTAURANGCHANSEN
Intresseföreningen kommer även i år att sälja restaurangchansens häfte och nu är vi med från start.
Häftet kostar 200 kr och kommer även i år att bestå av både mat och shopping.
All mat är köp 2 betala för 1
Man kan redan nu boka häften hos
Emilia Häggblom via telefon/sms 070-674 68 88.
Eller på Intresseföreningens Facebooksida.
Vi har beställt ett begränsat antal så det är först till
kvarn som gäller!
Häftena kommer till Emilia 4 februari då dom
släpps i hela Umeå.

Jämteböle
Medlemmar i Jämteböleortens
Bygdegårdsförening hälsas välkomna till
Årsmöte med semlor hemma hos
Gulli Bergström Söndagen 9 mars 15:00

Hej, jag heter Dinah och är 14 år. Jag kan
tänka mig att sitta barn/djur/hus vakt runt
Tväråbäcks området.
Så ifall ni ska bort nån gång eller något så
kan ni alltid höra av er! Har inget speciellt
pris så vi får komma fram till något
tillsammans :)
Jag bor jag på Rönnvägen
mobil: 076-106 04 48
dinahshafi@hotmail.com
Intresseföreningens kommande aktiviteter!
Vårcafé
Lördag 6 april
Närmare information i Tvärnytt mars.
Sommarcafé
Uppstart söndag 29 juni
Närmare information i kommande Tvärnytt
och på hemsidan

