
Tvärnytt
Januari 2014 

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 i Februari. 

Absolut manusstopp 25 januari!  

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.  
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TIF Datum att minnas!  
*Stormöte ang. skolhuset tisdag 14 januari 19:00 

*Julgransplundring söndag 19 januari 13:00-15:00 
*Hållbart resande måndag 20 januari 19:00 

*Manusstopp 25 januari.  

*After Work fredagen 8 februari 18:00 
I Byarnas Hus.  

Senaste nytt alltid på: 
                        www.tvarabacksbygden.se

 

GOTT NYTT ÅR tillönskas ALLA Tvärnytts läsare! 
Nytt år nya tag, under 2014 är ambitionen att Tvärnytt skall komma i brevlådorna första söndagen varje mnad. 

Ambitionen är också att medlemsantalet skall öka under detta år.  
Glöm inte betala in årsavgiften till Bankgiro 5627-2107 100 kr/familj och 50 kr för enskild. 

Tillsammans är vi starka! 
Hälsningar/Intresseföreningens styrelse  

TVÄRÅBÄCKSBYGDENS ÅRSKALENDER 2014. 
Finns nu att köpa hos Barbro Johansson 073- 089 70 18 eller Ulla-Britt Andersson 073-803 25 27 

Gustaf Sandberg Vännäs 070-216 41 45  
PRIS 100 kr/ex. köper Du 2 eller flera blir priset 90 kr/ex.  

Stormöte om skolhuset tisdag 14 januari 19:00 i Byarnas Hus 
Vad ska hända med skolhuset i Tväråbäck? Sedan Vännäs kommun lagt ner skolan är det nu vi som bor i byg-
den som ska bestämma hur vi vill ha det. Beslut måste tas nu i januari. Ska vi köpa huset? Viktigt att du kom-
mer på mötet och säger din mening!  
Sedan förra stormötet i höstas har Intresseföreningen jobbat vidare med att utreda olika alternativ. Läs mer om 
det på hemsidan, http://www.tvarabacksbygden.se/.  
Men i korthet: 

Vi kan avstå från att köpa huset. Då kommer Vännäs kommun i första hand att försöka sälja det till någon 
annan, i andra hand att riva det. Vi som bor här har inget inflytande över huset längre. Byarnas Hus 
måste hitta en ny lösning för kök m m. 

Om vi köper huset har vi ett fint tillagningskök och stora lokaler 

 

men vi måste hitta hållbara alternativ 
till att finansiera det. Både reparationer och drift kostar mycket pengar. Kommunen kommer att hyra 
delar av huset som förskola under minst tre år, men vi måste hitta fler, långsiktiga intäkter. Flera för-
slag finns 

 

t ex hyra ut förrådslokaler, bygga om till små lägenheter, starta en alternativ friskola, hyra 
ut köket till cateringföretag. Mer om dessa och andra förslag på hemsidan. 

Kom på mötet! Alla tankar, idéer och frågor behövs för ett bra beslut! 
Intresseföreningens styrelse/Ingrid Marklund e u. 

http://www.tvarabacksbygden.se/
http://www.tvarabacksbygden.se
http://www.tvarabacksbygden.se/


     

Bra träning nära dig! 
Vårens träning startar onsdag 15 januari 20:00 

Uppstart med genomgång av vårens pass! Finns önskemål om lättgympa? 
Kom och se vad vi har att erbjuda!   
/Maggan. Tina, Linda och Kristina.        

Gymmix onsdagar 20:00, söndagar 19:00, blandad gympa på DINA

 
villkor =150 kr/termin. 

EFIT ( Effektiv Funktionell Intensiv Träning) torsdagar 19:00 =150 kr/termin. 
Gymmix + EFIT= 200 kr/termin   

Information om Guldkortstid 1200 kr alternativt Guldnyckel 1000 kr hittar Du på hemsidan 
under fliken Byarnas Hus 

http://www.tvarabacksbygden.se/byarnas-hus/

   

Idrottsklubbens Styrelsemöte måndag 13 januari 19:30  i klubblokalen 

HÅLLBART RESANDE  
Möte i Holken Byarnas Hus. Måndag 20 januari 19:00  Fika bjuds! 

Vill du ha billigare resande? Bättre miljö? Slippa köra bil jämt? Byarna i Umeå har ett EU-
projekt om Hållbart resande, och byarna i Vännäs är inbjuda att haka på.  

Projektledaren Ulrika Israelsson kommer till Tväråbäck den 20/1 

 

kom du också!  
Vi försöker hitta lösningar för en bättre kollektivtrafik. 

Vännäs Landsbygdsråd/ Ingrid Marklund  070- 552 11 00              

Hundägare! 
Vägen genom Stärkesmark är mycket trevlig 
att gå, säkert med sin fyrbente vän också. 
Vi som bor utmed vägen önskar trevlig tur, 
att ströva tillsammans med era djur. 
Men skulle Er kompis behov behöva uträtta, 
försök välja plats utan hus, tomt och brevlåda. 
Det finns bra med plats på åker, dike och äng 
att sig sätta. 
Då slipper vi till våren allt vinterns nytinade 
bajs vid vårt hem överallt lukta och skåda!  

TACK på förhand och Välkomna! 
/Rikard Zimdahl med familj 

Julgransplundring! 
Söndagen den 19 januari   

13:00-15:00 
I Byarnas Hus 

Sång o musik, lekar, fiskdamm, fika 
och en massa skoj. 
En och annan överraskning ... 

Varmt Välkommen!!! 

http://www.tvarabacksbygden.se/byarnas-hus/

