
nr:1 2010 

           Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) 
                               och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) 
                                    http://home.vannas.net/tvaraback/  

                                                            
                           Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer i början av februari. 
Manusstopp 25 januari.

 

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 
Telefon: 300 51  
E-post: johansson.nilsland@vannas.net  

Önskar Du ha insändare införd men vara  
anonym, till mig måste Du uppge ditt namn. 
Det stannar mellan oss två. 

     TIF informerar  

 

Nytt År ny hemsida!  

Hemsidan kommer att byta utseende och få nya 
funktioner.  

Releaseparty för hemsidan och After work 
I Byarnas Hus  fredagen den 15 januari 18:00

  

Du är VÄLKOMMEN!  

  

Gott Nytt År! 
Tväråbäcksbygdens Intresseförening är paraplyorganisation för ALLA bybor i ALLA bygdens byar! 
Målet är att bedriva verksamhet för boendes ökade trivsel. Allas gemensamma mötesplats är  
Byarnas Hus som medlemmarna äger gemensamt och ansvarar för. Möten, teater, idrott, uthyrning för 
privata fester, och så vidare är några av aktiviteterna som inryms i huset. 
Allt arbete för att täcka kostnader för el, försäkringar, avbetalning av lån m.m. sker helt ideellt!  

TIF:s styrelse vill rikta ett stort TACK till ALLA som bidragit till Intresseföreningens verksamhet!  

TACK till ALLA som bakat, slöjdat, skänkt loppisgrejer, stått i caféet, sålt lotter, städat, medverkat  på 
marknader, listan kan göras lång

  

Ett stort TACK till ALLA som besökt caféer, teatrar, köpt lotter, beställt salami och så vidare

  

Utan alla dessa insatser skulle vi inte ha Byarnas Hus!  

Vi ser nu fram mot ett nytt år fyllt med aktiviteter för boende i bygden.  

Vi ser gärna att du och din familj är medlemmar i Intresseföreningen. 
Familj 100 kr, Enskild person 50 kr  Bankgiro 5627-2107

  

/Intresseföreningens styrelse.  

Har Du förslag på aktiviteter TIF kan arrangera? Vad vill Du TIF skall göra för Dig? 
Vad kan Du göra för bygden?  

Upptaktsträff med kontaktombuden samt boende i bygden Torsdagen den 11 februari 19:00 

 

I Byarnas Hus VÄLKOMMEN!

  

http://home.vannas.net/tvaraback/


     TIK informerar 

  
            

Välkomna till ett nytt aktivt år med TIK!  
Aktiviteten för barn fortsätter på onsdagar med start 13/1.  

Gympan startar igen söndag 10/1.   

Nytt för 2010! Vi ska ha ett komplett medlemsregister där alla medlemmar måste ange sina fullständiga 
personnummer. Hjälp oss med detta, det har betydelse för administrationen av bidrag mm.  
Maila haggblom@vannasnet.se

 
med Din familjs uppgifter.  

BG 219-3316. Familj 100 kr, vuxen 50 kr, barn 30 kr.

  

Nästa styrelsemöte 11/1 kl 19.    

VÄNNÄS KOMMUNSERIEN 2010 
Arrangörer:  Vännäs SK (VSK)  

Spölands IF (SIF)  
Tväråbäcks IK (TIK)    

Starttider: 
Lördag/Söndag 11:00-12:00 
Vardagar 18:30-19:30 
Anmälan sker via startkort som ifylles vid starten, avgift 20 kr eller 50 kr/familj. 
Man startar när det passar inom den givna starttimmen. Köldgräns-15* 
Motionär utan tidtagning kan välja åkstil!  

Hur långt åker man? 
Man anmäler sig  inte i sin ordinarie årsklass utan man åker en valfri sträcka mixat damer och herrar 
med eller utan tidtagning. 
Välj att åka : 1,0 km,  1,5 km,  2,5 km,  5,0 km,  10,0 km.  

Mer information på www.vsk.vannas.se 

Klubb: Datum: Plats: Reservdag: Stil: 

VSK Lördag 9/1 Vännäs/Lilja Tisdag 12/1 Valfri 

SIF Tisdag 19/1 Vännäsby Torsdag 21/1 Klassisk 

TIK Lördag 23/1 Tväråbäck Tisdag 26/1 Klassisk 

SIF Tisdag 2/2 Vännäsby Torsdag 4/2 Valfri 

VSK Tisdag 16/2 Vännäs/Lilja Torsdag 18/2 Valfri 

Täfteå   Täfteå   Gemensam 
buss från Vän-
näs mer info 
kommer. 

TIK Söndag 21/2 Tväråbäck 
Närmare info 
om 
Tväråbäckslop-
pet i nästa 
Tvärnytt  samt 
på hemsidan!  

Ingen Tväråbäcks-
loppet 
klassisk stil, 
prisutdelning 
av kommunse-
rien.  

http://www.vsk.vannas.se

