
Tvärnytt 
Januari  2019 

Bidra och gör det möjligt för oss  att vara en aktiv bygd. 
 Betala in din medlemsavgift TIF Bankgiro 5627-2107 

 
Nästa Styrelsemöte TIF torsdag 10 januari 2019, kl. 18.30 på Tvärssan 

Nu ska julen ut! 
Som traditionen bjuder, blir det 
julgransplundring i Byarnas hus! 
Söndag den 13 Januari kl 13.00 
Dans runt granen, Lekar, fika och 
fiskedamm 
Varmt välkomna! 
 / TIF 

Vi som har hästar i trakten vill tacka er bilister som saktar ned och visar hänsyn vid 
möten, men det kan bli bättre! 
En skrämd häst i trafiken kan ge allvarliga konsekvenser för både ryttaren, bilisten och 
hästen. På Svenska Ridsporförbundets hemsida finns information till dig som bilist om 
vilka regler som gäller och vad du bör tänka på i möte med hästar i trafiken: 
www.ridsport.se 
Återigen stort tack till alla som redan gör rätt och visar hänsyn. Det är vi verkligt 
tacksamma för! 

Sista chansen!   
5 lotter för 100 kr 

Ving reselotteri  
Vinn en resa till solen och värmen! 

TIF säljer lotterna på Tvärssan fram till 31 januari. Vill du sälja? Då  
finns lotter att hämta på Tvärssan! Vi behöver fler som säljer! 
Pengarna går till driften av Byarnas Hus!  
Högsta vinsterna är  på 10.000 med stor chans till vinst! 20 kr/lott 

       Dragning Lördag 2/2 Byarnas Hus kl 13.00 

Dags att boka Guldkort för egen tid i 
Byarnas hus fina gymnastikhall! 

 
Du vet väl om att du kan få tillgång till 

hallen för egen tid under året? 
 

Kontakta Linda Stenberg 070-605 81 38 
för att boka, eller läs mer på vår 

hemsida. 
http://www.tvarabacksbygden.se/byarn

as-hus/guldkortskontrakt/ 

 
På Vännäsby Skola erbjuds aktiviteter i ”snicken” för fritidsbarnen, det är flera 
av bygdens barn som är väldigt förtjusta i det. Vi  föräldrar skulle vara 
tacksamma om det finns någon som skulle vilja skänka lite material. Det kan 
vara plankor, spik eller lite färg som blivit över. Om du har något du vill bli av 
med som skulle kunna passa ett gäng små snickare så hör av dig till Jenny 
Eriksson. Tel: 072-22 30 880 
  Tack på förhand! // Föräldrar i byn 
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Information från TIK 
Glöm inte att betala in årets medlemsavgift  

 BG 219-3316   
Ange ditt namn.  

 

TIK kanske kan hjälpa dig att infria nyårslöftet 2019? 
Till byns egna gym är det nu införskaffat en crosstrainer, perfekt inför skidsäsongen! 
Gymkort säljs för 100 kr/ mån+ medlemskap  I TIK.  
Dom första två i familjen betalar 100kr/person och månad, därefter 50kr/person och månad. Gäller 
för de som är skrivna på samma adress.  
  
För frågor som rör gymmet kontakta   
 Linda Stenberg 070-6058138 eller Margareta Martimo Johansson 070-7972285  
 
Håll utkik på vår facebooksida för mer aktiviteter på skridskoisen, skidspåret och träningar för barn 
och vuxna. 

Nästa Tvärnytt- Januari  
Manusstopp – Fredag 25:e januari 

Material skickas till  Samira Gouissem. 

Tel:  0725104444 

Mail:  samira.gouissem@gmail.com 

Bladet utges av Tväråbäcksbygdens Intresseförening 
TIF BG 5627-2107 och  
Tväråbäcks Idrottsklubb TIK BG 219-3316   
http://www.tvarabacksbygden.se 
Ansvarig utgivare: Samira Gouissem  
 
Tryckningen sponsras av  

 

Tvärssan i Januari 
Fredagsmys to-go 
Köp med dig färdiglagat hem från Tvärssans nya kök!   
Tacopaj, purjolökspaj, cheesecake, cupcakes. 
Beställ senast torsdag kl 18, hämta på fredag 16-19.  
 
Nya öppettider i vår!  

Torsdag, 13-19 
Onsdag - stickcafé 18-21 
Fredag 13-19 
Lördag 13-19  

 Välkommen! 
 

Kia 073 811 46 84 
 Ingrid 070 552 11 00 

Byafrukost på Tvärssan 
 
 
 
 
 
 

Lördag 26 januari  kl  09.30-11.00. 
Rektor,  Inger Sjöström 

 Kristina Eriksson 
Rubrik:  

Hällfors Skola- Byakraft och 
ledarskap 

Inbjudare: Kia och EFS 
Anmäl er till Kia 073-811 46 84 eller 

AnnaLena 070-56 45 768 
MEDLEMSAVGIFTEN 2019 TIF 

100 kr för familj 
50 kr för enskild 

Betalas in på BG:5627-2107 
Ange namn vid betaning  

Gott Nytt År! 
Tillönskas alla i Tväråbäcksbygden 

/Styrelsen TIF 

http://www.tvarabacksbygden.se/

