
Tvärnytt
Juli 2011 

Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF)  Bankgiro  5627-2107 
   och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK)  Bankgiro  219-3316 

  http://home.vannas.net/tvaraback

   
Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer i början av augusti. 
Manusstopp 25 juli

 

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. 

       

TACK! 
Till Gunvor och Göran Edholm Önskanäs, 
för att Ni skänkte ingredienser till  pajbaket inför 
TIF:s medverkan i Glashuset  Umeå. 

 

TACK! 
Till ER som fixade den utomordentligt trevliga/
uppskattade Cykelfesten! 

 

CYKELLOTTER  kommer att säljas bl.a. på  
sommarcaféet. Lottpris 20 kr. 
Vinster: 
1. Cykel  värde 4.500 kr. 
2. Fiskeset  värde  800 kr. 
3. Flytväst   värde  249 kr. 
4  2 st. presentkort  värde 250 kr /st 

PRYLAR TILL CAFÈLOPPIS! 
Har Du något att avvara så tar Intresseföreningen 
tacksamt emot. 
Kontakt:  
Kristina  300 82  kristina.ulvcrona@starkesmark.se

 

Barbro    300 51  johansson.nilsland@vannas.net

  

Bagarstugan vid Slöjdarnas Hus! 
Fritt fram att hyra 200 kr/dygn inklusive ved och el.  
Baka och sälj, intäkterna behåller Du.  
Villiga bagare anmäler sig till Birgitta Sjöström 
203 30 eller 070-226 21 50. 

 

Klädinsamlingen till Öppen gemenskap! 
Stort TACK till alla som skänkte kläder m.m. 
Insamlingen gick över förväntan TACK /Marina 

        TIF  Datum att minnas! 
                       

                   Sommarcafé med Loppis 
                          29 juni-17 augusti 
          Onsdagar & söndagar 18:00-21:00  

Dragning i cykellotteriet på Caféet 17 augusti.  

Nästa styrelsemöte mitten av augusti kallelse 
via mejl.  

Inflyttningskampanj!  

När vi nu får förskola till bygden och det finns några hus till salu har Intresseföreningen bestämt att 
genomföra en liknande inflyttningskampanj som 1997.  
Då lyckades vi sälja nästan alla hus och fylla skolan med barn.  

TIF undrar om det finns några fler i bygden som funderar på att sälja alternativt hyra ut sitt hus i sam-
band med kampanjen och få draghjälp med detta. Om ni går i sådana tankar eller har frågor ang. kam-
panjen så kan ni kontakta Lennart Engström, kampanjledare. 
070-219 51 61  lennart.engstrom@alo.se

   

http://home.vannas.net/tvaraback


 
TIK informerar  

  
Motionsorientering för ung och gammal: Gemensamt för VOK och TIK, fortsätter efter sommaruppehållet 
på måndagar 18:30 med start 8 augusti.  

Tväråbäcksbygden är värdar i Stärkesmark 8/8 i Västerbäck 15/8.  
Därefter är det Pengsjö (22/8), Strand (29/8), Vännfors (5/9)  
Och fortsatt varje måndag hela september. 
För exakt program, se Vännäs OK:s eller Tväråbäcksbygdens hemsidor. 

 

Tväråbäcksbygdens TRIATHLON 
Samling vid Snålltjärn torsdagen den 11 augusti 18:00 

BARNKLASS tom 13 år   VUXENKLASS  14- 100 år 
50 m simning (innanför bryggorna)  200 m (utåt och runda boj) 
2 km cykling (hjälmtvång)   7 km cykling  (hjälmtvång) 

600 m löpning                           ca 2 km löpning 
Priser: (SF biobiljett) till segrare i barnklassen tjej/kille och vuxenklassen dam/herr 
Penningpriser lottas ut: 500 kr i vuxenklassen och 500 kr i barnklassen och 5x 100 kr i barnklassen  

ALLA DELTAR PÅ EGEN RISK.             Frågor:   Ulla  300 20   ulla.stridfeldt@brinet.nu   
Tedde 300 61  tedde.thellenberg@skola.vindeln.se   Tina 300 31    tina.engstrom@educ.vannas.se

  

Klubbmästerskap i löpning:  Tisdagen 16 augusti 19:00 samling i Snålltjärn  
Sträckorna är: 1 km, 3 km 6,7 km. Fika efteråt.  

Nästa styrelsemöte:  Måndagen den 22 augusti 19:30 i klubblokalen

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  

ÄNTLIGEN!!!  Efter så många års kämpande från alla bybor fattade Kommunfullmäktige den 13/6 äntligen  
beslutet att förskolan i Tväråbäck ska startas!   

Om allt går enligt planerna blir det förskolestart i oktober 2011! 
Ett stort TACK till alla som på något vis kämpat/stöttat/trott på en förskola i Tväråbäck!  

Nu är det upp till alla i bygden att visa att rätt beslut fattats!! 

  

I år öppnar vi vår loppis i Ånäset Vännäs den 26 juni 12:00 16:00,  därefter öppet dagligen med sam-
ma tider till mitten av september. Om vi måste stänga någon dag täcks skyltarna vid E12:an över, detta med-
delas även på vår hemsida, det går också att ringa till oss.   

Kör E12 mot Lycksele, andra avtagsvägen till vänster efter järnvägsviadukten vid Tväråbäck. Det står Gull-
bäck på vägskylten. Följ sedan skyltning.  

Vid frågor/tidsbokning (om ni ej kan komma under ordinarie tider), ring Eivor 0935/330 27, mobil 070-241 
84 84 eller Boel 0935/330 22, mobil 070-461 72 98,  eller mail loppisiladugarden@hotmail.com

 

. Ni kan även 
besöka vår hemsida:  www.loppisiladugarden.se

 

http://www.loppisiladugarden.se

