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Tvärnytt
Februari 2015
Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) Bankgiro 5627-2107
och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) Bankgiro 219-3316

http://www.tvarabacksbygden.se/

N
Y
T
T

Ansvarig utgivare: Barbro Johansson

Medlemsmiddag
Lördag 21 februari 18:00 i Byarnas hus
Intresseföreningen bjuder inflyttade 2014 till
bygden på middag. Övriga vuxna betalar
75 kr/person, barn under 15 år 25 kr/person.
Underhållare: Henke Baer
Anmälan senast måndag 16 februari till
Kristina Ulvcrona 0935-300 82 eller
070-651 54 56
kristina.ulvcrona@starkesmark.se

Protokoll från Intresseföreningens styrelse?
Är du intresserad av att få protokoll från Intresseföreningens styrelse? Vi har möte en
gång i månaden. Protokollen läggs inte ut på
nätet, eftersom det kan krocka med Personuppgiftslagen (PUL), men de är förstås tillgängliga för alla intresserade. De finns i en
pärm i mötesrummet i skolan, och du kan också få protokollen skickade till dig om du hör
av dig till TIF:s sekreterare. I nuläget är det
Ingrid Marklund,
ingrid.marklund@starkesmark.se eller
0935 -301 50, 070- 552 11 00.

Information från Tväråbäckshus AB
Bergvärmen är installerad och godkänd. Vi håller på att finjustera för att få bra temperatur i huset och vi väntar på de riktigt kalla dagarna för att se att även då kan hålla en behaglig temperatur.
Fasadrenoveringen kommer att starta i slutet på mars och vara klar innan semestern. Det kommer att vara
Drömhem och Bingebo bygg som utför arbetet. Vårt uppdrag blir att måla fasaden efter att allt är klart. Hoppas att så många som möjligt kan hjälpa till med alltifrån målning till att servera fika. Vi återkommer längre
fram med detta. Vinden ska tilläggs isoleras och då behöver vinden rensas ut.
Lördag & Söndag 14-15 februari 10:00-14:00 behövs det några ivriga hjälpsamma människor.
Planerna på ett gym i källaren finns fortfarande men det behövs några frivilliga som tar tag i detta. Lokalen
ska renoveras, och iordningställas.
Meddela gärna någon av oss om ni har möjlighet att hjälpa till. Lennart 070-219 51 61, Ingrid 070-552 11 00,
Jan-Olof 070-302 91 26 eller Kristina 070-651 54 56.

TIF Datum att minnas!
*After Work fredagen 13 februari 18:00
I Byarnas Hus.
ÖPPET styrelsemöte tisdag 17 februari 19:00
i Skolans mötesrum
*Medlemsmiddag lördag 21 februari 18:00

*Årsmöte tisdag 10 mars 19:00

Nästa Tvärnytt.
Kommer 1 mars
Absolut manusstopp 20 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

"Vill du ha stolar, leksaker, böcker eller andra
"fynd" från vindsröjningen? Kom och kolla
och lägg ett bud, men bara på söndag 15/2 kl
10-12. Obs! De gamla skolplanscherna säljs
inte; de sparas för framtiden, liksom de antika
skolbänkarna."
Vävstuga i skolan
Vi är några som tänker dra igång en vävstuga
i skolans övervåning. Till att börja med är vi i
5-6:ans f d klassrum, där det ryms ett gäng
vävstolar.
Vill du vara med? Gå vävkurs eller bara ha en
väv uppsatt där? Hör av dig till Ingrid,
ingrid.marklund@starkesmark.se eller
0935 -301 50, 070 -552 11 00.
Succé för ungdomsgården Isbiten
I höstas drog Pia Nilbrink och Emilia Häggblom igång
ungdomsgården Isbiten i skolhusets övervåning, och det
har minst sagt blivit succé. Lokalen har Pia, Emilia och
ungdomarna själva målat, fixat och inrett, med ekonomiskt stöd i form av en mindre summa från Tväråbäckshus AB. Isbiten har haft 16 träffar under höstenvintern, bland annat en populär övernattning under
jullovet. Och ett disco som även lockade unga från Vännäs och andra orter! I snitt kommer 15 besökare varje
vecka, sammanlagt är ett 25-tal ungdomar med i Isbitengänget. En grupp för yngre barn är på gång på Isbiten. Ta gärna kontakt med Pia och Emilia om du vill
besöka Isbiten eller om du har något du vill bidra med!
pia.karlsson@gmail.com &emilia.haggblom@gmail.com

Ungdomsgården Isbiten öppettider 2015
30/1 - 13-19 Filmmys mm
5/2 - 18-20
10/2 - 18-20 Bakning
20/2 - 13-19 Temadag Teamwork
24/2 - 18-20 Bollaktivitet i Byarnas
4/3 - 11-19 (Sportlov/Utedag. mer info kmr)
12/3 - 18-20
20/3 - 13-20 Frisör kommer
24/3 - 18-20
31/3 - 18-20
Som förra året är det från årskurs 4 man
får besöka ungdomsgården.
Vad ungdomarna vill göra på UG är valfritt men
vi kommer försöka planera en aktivitet varje gång
så får dom som vill delta.
OBS VIKTIGT!
Vi kommer inte ta någon avgift denna termin
heller men vi ser gärna att alla som vistas på UG
är medlemmar i Tväråbäcksbygdens Intresseförening. Detta är viktigt så att ungdomarna är försäkrade.

Jämteböle bygdegårdsförening.
Kallar gamla och nya medlemmar till
Årsmöte
Söndag 22 februari 15:00 i Bygdegården.
Föreningen bjuder på kaffe och semlor.
Välkomna!

