T
V
Ä
R

Tvärnytt
Februari 2017
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

######################
Intresseföreningens årsmöte!

Frågor/funderingar till årsmötet?

Måndag 13 februari 19:00
I Ungdomslokalen Isbiten (skolan)
Sedvanliga årsmöteshandlingar delas ut på mötet.
Servering och lotteri.
VÄLKOMMEN!

Har du frågor till årsmötet under dagordningens
punkt övriga frågor?
Mejla dem till emiliahaggblom@gmail.com
Senast 10 februari

Glöm inte betala in medlemsavgiften för 2017
Intresseföreningens SWISH 070-563 30 33

EFS Tväråbäck

eller BG 5627-2107
100 kr/familj & 50 kr/enskild

Söndag 19 februari 14:00
Gudstjänst med Kristina Eriksson
Därefter föreningens årsmöte.

Afterwork fredag 10 februari 18:00
I Byarnas Hus
Endast det Du önskar äta och dricka behöver Du ta med Dej. Allt annat finns på plats.
Stora lekytor för barnen.
Behöver Du nyckel kontakta: Emilia 070-674 68 68 eller
Linda 070-605 81 38

TIF Datum att minnas!

Nästa Tvärnytt.

Kommer början av mars

Manusstopp fredag 24 februari
Afterwork fredag 10 februari 18:00
Årsmöte måndag 13 februari 19:00
Senaste nytt alltid på:
www.tvarabacksbygden.se

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 54
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.

TIK vill berätta…
…. att alla är välkomna på Årsmöte söndag 26 februari 14:00 i Byarna Hus.
…. att Qigong fortsätter på tisdagar, för mer information ta kontakt med Lucia Johansson.
…. att barngympan är igång och Air Tacken som köptes in är väldigt uppskattad.
…. att styrelsen arbetar för att få hit en isbana.
…. att TIK i spåret kör igång, torsdagar 18-19:30 med start 2/2. Passa på att åka skidor i vårt härliga spår för
att sedan titta in i skidkuren och kanske ta en kopp te eller saft. Någon från TIK:s styrelse finns närvarande
under kvällarna.
…. att det går lösa gymkort för feb-juni 500 kr + medlemskap i TIK. Ta kontakt med Linda Stenberg,
070-605 81 38 eller Margareta Martimo Johansson, 070-797 22 85.
Snälla gå inte i eller över skidspåret. Respektera spårhållarnas arbete och skidåkarnas säkerhet!
Medlems- samt terminsavgift till TIK. BG 219-3316.

Ullmaxbeställning inför sportlovet!
Skicka in din beställning senast 19 februari för gemensam beställning.
Leverens v. 8
kristina.ulvcrona@starkesmark.se
www.ullmax.com

Jordkällaren satsar på återbruk av barnkläder
Lördag den 11 februari är det premiär för Jordkällarens nysatsning: Återbruk av barnkläder och leksaker.
Du som har urväxta kläder och leksaker som barnen inte använder längre: Lämna in till Jordkällaren så säljer
jag åt dig!
Du som letar billiga kläder och grejor: Kom in och leta fynd!
Så här tänkte jag att det skulle funka: Lämna in hela och tvättade plagg och sätt ett pris du tänkt dig. Jag vill ha
20 % av priset för mitt jobb med att sortera och sälja. Det som inte blivit sålt inom två månader får du tillbaka
om du vill, annars skänker vi bort det till behövande.
Tycker du att det är en bra idé? Du kan börja lämna kläder och leksaker redan nu, ring eller messa mig på
070 552 11 00.
Välkommen till Jordkällaren! Jag fortsätter att sälja lokalproducerad mat, hantverk från bygden och produkter
med omtanke om miljön. Öppet onsdagkvällar 19-21(ändrad tid) , lördagar 11-15.
Ingrid Marklund 070 552 11 00
ingrid.marklund@starkesmark.se

