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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. 

     

Ett riktigt Gott Nytt År!! 
Önskas alla i Tväråbäcksbygden.  

TACK ALLA som bidragit till verksamheten 2010!! 
Du som bakat, sålt lotter, städat, varit med och anord-
nat och deltagit i olika arrangemang, skänkt saker till 
loppis, samlat metallskrot, arbetat i olika arbetsgrup-
per Listan kan göras lång. 
Ett Varmt TACK till Er ALLA!! 
Vår förhoppning är att 2011 skall bli ett riktigt bra år! 
/Intresseföreningens styrelse.        

50-års firande! 
Jag fyller år och är bortrest på födelsedagen, men den 
12 februari kl. 19.00 blir det fest i Byarnas Hus. 
Inga presenter, utan ta med något att ställa på buffé-
bordet. Dryck säljs till självkostnadspris.  
80-talsdisco i pratvänlig volym.  
Meddela senast 1 februari om du kommer.  
Desirée, 300 49, 070-322 14 58,  
ordmakaren@vannas.net

 

Mer information finns på:  
http://dessanfemtio.blogg.se

       

Julgransplundring! 
Söndagen den 9 januari  13:00-15:00 

I Byarnas Hus 
Sång o musik, lekar, fiskdamm, fika och en 
massa skoj. 
PSST (kanske

 

kommer tomtens häst och släde) 
Varmt Välkommen!!! 

Dragning i skoterlotteriet! 
Lördagen den 22 januari 13:00 

I Byarnas Hus 
Spännande, kanske är det just DU som vinner! 

Fika serveras. 
Varmt välkommen!!! 

Medlemsavgift till Intresseföreningen!! 
Nytt år innebär inbetalning av medlemsavgift till bankgiro 5627-2107 

100 kr för familj och 50 kr för ensamstående. 

http://home.vannas.net/tvaraback
http://dessanfemtio.blogg.se


 
TIK informerar   

      
Gympan kör igång onsdagen den 12 januari 20:00! 

Vi träffas onsdagar 20:00 och söndagar19:00  Välkommen! 
/Tina, Annika, Fia, Maggan och Kristina. 

 

UTVECKLING  LINNÉVÄGEN! 
Linnévägen är en 7,7 km lång vandringsled mellan V. Spöland och Jämteböle den utgör en del av gamla 
inlandsvägen där Carl von Linné färdades på sin Lapplands resa år 1732. Den 26 maj det året övernattade 
han i Jämteböle, om vilket han skrivit i boken. 
Som tradition genomförs årligen den 26 maj en vandring på leden från Spöland respektive Jämteböle efter 
upprustningen av vägen och uppförandet av tre raststugor, detta projekt initierades av Spölands Byamän 
som samverkade med Jämteböle Byamän och finansierades från Mål 1 och Stad &Land. Invigning skedde 
sommaren 2004 med besök av Linnés främsta tolkare Hans Odöö från Uppsala. 
300-årsminnet av blomsterkonungens födelse firades över stora delar av världen år 2007 och inte minst 
mellan V.a Spöland och Jämteböle med storslagen natur, skådespel, historia och smakupplevelser ( tjäder-
bröst på kornbröd) . 
Linnévägen är redan etablerad som besöksmål och sprider sig naturligt, därom vittnar gästboken i en av 
stugorna.  

2010 års projekt Linnévägen har pågått mellan 2010-04-22 och 2010-11-04. Syftet med projektet var att 
kvalitetsstärka ett besöksmål av intresse både för natur- och kulturintresserade besökare genom att syn-
liggöra Linnévägen från båda håll samt att iordningställa en utetoalett. Efter ansökan till Trafikverket är 
vägvisare uppsatt i Jämteböle. Utetoaletten med förråd ritades av Folke Sikström Vännäs och byggdes av 
Stig Gustafsson Balsjö. Den är placerad  vid stuga 2. 
Grusning och förbättring av vägen har utförts. 
Projektet har finansierats med stöd från Leader URnära med 15150 kr. och från Jordbruksverket med  
35 350 kr. Ideella insatser tillkommer med 146 timmar, (25550 kr). 
Projektet har genomförts av Jämteböle Byamän plus ideella insatser från både Jämteböle och Spöland.   

Jämteböle Byamän, 2010-11-11 
Nils-Erik Holm, Gustaf Sandberg      


