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Tvärnytt
Februari 2018
Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) Bankgiro 5627-2107
och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) Bankgiro 219-3316
http://www.tvarabacksbygden.se/
Ansvarig utgivare: Barbro Johansson
Tryckningen sponsras av :
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GLÖM INTE! Betala in medlemsavgiften till Intresseföreningen (TIF) för 2018.
OBS! Nyinflyttade till bygden välkomnas med gratis medlemskap första året.

Freda i Byarnas hus 9 februari 18:00

STYRELSEMÖTE tisdag 20 februari 18:00

Ett utmärkt tillfälle att bekanta sej med bygdens
boende. DU tar med det DU önskar äta och dricka.
Tallrikar, glas, bestick, mikro m.m finns på plats.
Gott om lekutrymmen för de mindre barnen.
Film visas för de lite större i Isbitens lokal (skolan)
Intresseföreningen bjuder på kaffe, chips & dip.
Varmt Välkomna!

I Isbiten/skolan

ÅRSMÖTE torsdag 15 mars 19:00
I Isbiten/skolan
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika.
VÄLKOMMEN

Lediga lokaler i f d skolan i Tväråbäck
Fina källarlokaler finns att hyra, lämpliga för hantverk, företag eller liknande.
Klassrum på övre plan är också ledigt. Sprid gärna vidare till folk du känner
– bra att få in hyresgäster i huset!
Ett förslag är att inreda lagerutrymmen i en del av huset, för privatpersoner
eller företag. Är du intresserad av att hyra lagerutrymme? Hör gärna av dig till
Lennart 070 219 51 61 eller Ingrid 070 552 11 00.
Vännäs kommun fortsätter att hyra förskolelokalerna, och f d skolköket hyr
Anne Sténs som tillverkar saft, marmelad, praliner, skorpor m m.

TIF Datum att minnas!

Nästa Tvärnytt.

Kommer under mars månad.

Freda i Byarnas Hus!
Fredag 9 februari 18:00
*
Styrelsemöte tisdag 20 februari 18:00
I Isbiten (skolan)
*
Årsmöte torsdag 15 mars 19:00
I Isbiten (skolan)

Manusstopp fredag 2 mars
Material mottages tacksamt av Barbro Johansson
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 TIK i Spåret startar tisdag 16 januari. Från 18:00 tisdagkvällar finns vi i och runt skidspåren för att
umgås, åka skidor och fika i skidkuren. Alla åldrar är välkomna!
…. att Barngympan startar onsdag 17 januari.
…. att Pump startar söndag 21 januari 19:00-20:00 Terminskostnad 200 kr + medlemskap i TIK
Anmälan är bindande och görs senast 14 januari till Linda Stenberg, 070-605 81 3.8
…. att det går att lösa gymkort 100kr/mån + medlemskap i TIK. Ta kontakt med
Linda Stenberg, 070-605 81 38 eller Margareta Martimo Johansson, 070-797 22 85.
Nytt för 2018 är att det går att lösa Familjekort. De första två i familjen betalar 100kr/person och månad,
tredje personen eller fler betalar 50kr/person och månad. Gäller för de som är skrivna på samma adress.
Passa på att använda friskvårdsbidraget från din arbetsplats.
…. att det snart är dags för årsmöte. Vi behöver nya engagerade krafter i TIKs styrelse. Vill Du vara med?
Hör av dig till Lucia jlucia447@gmail.com
Medlems- samt terminsavgift till TIK. BG 219-3316. OBS! Glöm inte att märka era inbetalningar med ex
barngympa, gymmet eller Pump samt namn på den som betalningen står för.
OBS! Nyinflyttade till Bygden välkomnas med gratis medlemskap i Idrottsklubben första året.

FEBRUARI PÅ
Vi har startat företag,
TVÄRSSAN
Frank´s Svets, Mek & Bygg.
Lördag 3 februari serverar vi
Är du behov av rep/service av bil, släpvagn
SOPPLUNCH och RALLYFIKA
eller lantbruksmaskiner etc.
med målgångsmacka
Svets/konstruktioner efter ritningar eller
Lördag 10 februari SPINN-IN
önskemål eller en rostlagning etc.
Spinnträff för alla intresserade
Gå gärna in på hemsidan för att få en inblick i
Onsdag 14 februari 18:00
vad vi kan erbjuda.
STICKKAFÉ med semlor
(även du som bara vill äta semla är välkommen )
www.svetsmekbygg.simplesite.com
Välkommen in på fika eller att handla hos oss på våra
n.schaeder@gmail.com
vanliga öppettider: Onsdag 18-21, torsdag 11-19,
N. Frank Schaeder 072-577 99 81
Jämteböleortens Bygdegårdsförening
håller Årsmöte
Söndagen 25 februari 15.00 i bygdegården
Det bjuds på kaffe med semla
Varmt välkomna!

lördag 11-19.
Varje onsdag 18-21 STICKKAFÉ
Kia 073 -811 46 84
Ingrid 070 -552 11 00

Tväråbäck EFS
Söndag 4 februari 14:00
gudstjänst med Kristina Eriksson
Kyrkkaffe därefter föreningens årsmöte
VÄLKOMNA!

