
Tvärnytt  
Februari 2016 

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 första veckan i mars. 

Manusstopp fredag 26 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. 

 

Det stannar mellan oss två. 
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TIF Datum att minnas!  

 

*After work fredag 5 februari 18:00  

I Byarnas Hus 

 

*Styrelsemöte tisdag 23 februari 19:00  

i Holken 

 

*Årsmöte måndag 14 mars 19:00 

I ungdomsgården Isbitens lokal i 

Skolan. 

Fredag 5 februari 18:00 Afterwork i Byarnas Hus.             

Hämtning av förbeställda och försäljning av: 

Restaurangchansen, REA försäljning ULLMAX. 

OBS! Ny katalog. 

*** 

Tisdag 23 februari 19:00 Styrelsemöte i Holken 

*** 

Måndag 14 mars 19:00 TIF:s Årsmöte 
I ungdomsgården Isbitens lokal  (skolan) 

Sedvanliga årsmöteshandlingar delas ut på mötet. 

Fika och lotteri. VÄLKOMNA! 

Skolans slöjdsal skall tömmas! 

Hyvelbänk 500 kr 

Träsvarv 2000 kr 

Kontakta Lennart Engström 070-219 51 61 

 

Tisdag 8 mars 10-15 Verktygsloppis i skolan. 

Sågar, hyvlar, rubankar, m.m 

Från skolans slöjdsal. VÄLKOMNA! 
 

Bertils Kök & Käk flyttar från Tväråbäck! 

Bertil som hyrt köket i f d skolan för palttillverkning och catering har sagt upp hyresavtalet och 

kommer att flytta sin verksamhet till annan ort.  

Tväråbäckbygdens intresseförening och Tväråbäckshus tackar Bertil för den tid som varit och öns-

kar honom lycka till på nya stället. Nu söker vi förstås efter en ny hyresgäst. Tipsa gärna om du 

vet någon som är intresserad av att hyra godkänt kök för livsmedelstillverkning/catering!   

Lennart 070- 219 51 61, Ingrid 070- 552 11 00 

Aktuellt från förskolan Rönnen 

Det är glädjande få berätta att förskolan Rönnen växer. Vi har precis inskolat ett syskonpar och i början av 

mars kommer vi att ha 20 barn inskrivna. Vi har haft mycket praktiskt arbete med att ställa i ordning efter om-

byggnationen som vi är väldigt nöjda med. I och med att vi fått fler rum så kan vi lättare dela barngruppen i 

mindre grupper och därmed skapa en trivsam och utvecklande miljö efter barnens intressen och behov. Att vi 

tar emot fler barn innebär också att vi kan ha fyra pedagoger anställa under vårterminen utifrån det nyckeltal 

som finns i kommunen. 

Under vecka 10 planerar vi att ha en kväll med Öppet Hus för alla intresserade, vi återkommer med närmare 

information. 

 Catarina Jakobsson, förskolechef 

http://www.tvarabacksbygden.se/


V. 10 Bokprojektet “Det är väl ingen konst att läsa” 

kommer till Tväråbäck 

En vecka med olika aktiviteter i Skolan och Byarnas Hus. 
Bokcafé, bokbytarbord, bibliotek 

Boka redan nu in 

Lördag 12 mars författarbesök av Bo Hagström  

(Från TV “Solens mat”) 
Italiensk afton där Bo berättar om sina matresor i Italien. 

Mer information när programmet är klart! 
  

Kristina 0935- 300 82, Margareta 070-797 22 85  

Lucia 0935- 301 12 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämteböleortens Bygdegårdsförening 

Kallar gamla och nya medlemmar 

Söndag 28 februari 15:00 i Bygdegården. 

Föreningen bjuder på kaffe och semlor 

Välkomna! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gympan har startat upp för i år.  

Onsdagar 20-21 Kristina och Tina  

Söndagar  19-20 Linda och Maggan 

Kostnad 200 kr + medlemsavgift. 

Nya som gamla deltagare är varmt välkomna. 

 

Måndag 22 februari 19:00 TIK:s ÅRSMÖTE 

I Byarnas Hus  Varmt Välkomna! 

 

 

Buggkurs med Tina och Lennart Engström 

Fem tillfällen med start 16 februari 19-21  

i Byarnas Hus.  

Kurskostnad 5000 kr, deltagaravgift utifrån antal  

deltagare minimum 10 st. 

(10 deltagare 500 kr/person, 20 deltagare 250 kr/

person)  Anmäl er till Tina 070-603 63 96 

 

Tväråbäcksloppet preliminärt lördag  27 februari. 

 

Till Årsmöte 


