
Tvärnytt
Juli 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 3 augusti 

Absolut manusstopp 25 juli

  

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! 
11 juli After work 18:00 i Byarnas Hus 

Ta med barnen,, gott om lek/bus utrymmen.  

Sommarcafé med Loppis! 
Onsdagar och söndagar 18:00-21:00  

Sommar Café & Loppis öppnar  söndag 29 juni 18:00-21:00  
Därefter öppet söndagar och onsdagar 18:00-21:00 Välkomna !! 
********************************************************************************************** 

Flaggan är hissad - skolan är vår! 
Allt är nu klart med köpet av skolhuset. Men vi skriver inte på kontraktet förrän Vännäs kommun åtgärdat alla 
fel som hittades vid besiktningen. Några saker är inte gjorda i skrivande stund, men de kommer att göras 
inom kort, och allt pekar på att vi skriver på den 3 juli. När du ser vimpeln vaja på skolans flaggstång - ja, då 
är det klart!   

Då äger Tväråbäcksbygdens Intresseförening, genom sitt bolag Tväråbäckshus AB, en nystädad och uppfrä-
schad skola med stora framtidsmöjligheter. Den gamla lärarparkeringen ägs av TIF. Förskolan Rönnen hyr 
nyrenoverade lokaler i bottenvåningen, och i köket har nya företaget Bertils Kök & Käk hyrt in sig.   

Nu hänger det på oss som bor i bygden att ta tillvara möjligheterna. Reparationerna som Boverket bidrar till 
måste göras under 2014 för att vi ska få ut pengarna. Även om vi anställer/lejer för att städa, klippa gräs, skot-
ta snö m m så kommer vi ändå att behöva satsa många ideella arbetstimmar för att fixa huset och utveckla 
verksamhet i det. Alla goda krafter kommer att behövas!   

En idé vi jobbar på är att starta ungdomsgård i övervåningen. Kan du tänka dig att hjälpa till med det? Kon-
takta Pia Nilbrink och Emilia Häggblom.   

Vi ska också försöka hyra ut fler lokaler i skolhuset. Ju mer hyresintäkter vi kan få in, desto mer kan vi för-
bättra huset och ordna aktiviteter för alla åldrar och intressen. Kontorslokaler, slöjd- och hantverkslokaler, 
förråd - vet du någon som kan vara intresserad? Tipsa Lennart Engström och Ingrid Marklund 
TIF:s styrelse/Ingrid  

Landsbygdshelgen 9-10 augusti 
Åkt runt bland byarnas loppisar, kaféer, gårdsbutiker, aktiviteter och upplevelser. Karta och info 
på www.vannas.landsbygdsradet.se

  

Vill du vara med på loppis i Tväråbäck? Eget bord eller dela med andra.   
Hör av dig till Ingrid, ingrid.marklund@starkesmark.se

  

http://www.tvarabacksbygden.se/
http://www.vannas.landsbygdsradet.se


Välkommen att delta i  
Tväråbäcksbygdens TRIATHLON vecka 28  

8 juli samling Snålltjärn 18:00, första start 18:30, (reservdag 10/7, vid exv ösregn)  

Barnklass tom 13 år  Vuxenklass 14-100 år 
Simning 50 m innanför bryggorna             200 m runda två bojar 
Cykling  2 km hjälmtvång                             7 km  hjälmtvång 
Löpning  600 m                                              2 km  
Medlemmar gratis. Icke medlemmar 50 kr/vuxen, 30 kr/barn.  

Priser: biobiljett till vinnaren i barn samt vuxenklassen. 
Frågor: 
Ulla Stridfeldt Sjöström  070-289 69 17,  Tina Engström 0935-300 31, 
Tedde Thellenberg 0935-300 60. 

TIF ansvarar för Café verksamheten 
under musikfesten. HELA DAGEN !! 
Vill du vara med och baka, stå i Caféet ?? 
Hör av dig till:  
Kristina 0935-300 82  alt.070-651 54 56  

*******     

SOMMARANDAKT 
för familjen 

Söndag 10 augusti 14:00  
vid badplatsen i Östra Stärkesmark. 

Per-Jonas Nilsson m fl. 

******* 
Ullmax: 
Du kan alltid beställa varor från Ullmax via 
hemsidan 
www.ullmax.se

 

Välj gärna Tväråbäckbygdens Intresseförening 
så går del av förtjänsten till bygden. 
Nu är det REA på utvalda varor, se hemsidan!  

 

Samåk på det nya, smarta sättet: 
http://skjutsgruppen.nu

  

Vi är några i Tväråbäcksbygden som har gått med. Men många fler måste komma med om det ska fungera! Skriv in 
dina resor, både när du vill ha skjuts och när du har plats över i din bil - så får du SMS när någon nappar. Enkelt och 
smart. Pengar att spara.   

Finessen är att du kan samåka när du vill - du binder inte upp dig för att samåka när du inte vill. Du behöver inte ringa 
runt och fråga typ "Vem ska hämta vid nattbussen i Vännäs?" eller "Är det nån som ska till Lycksele på lördag?" eller 
"Vem mer än jag jobbar på Ersboda 8-17?". Du bara skriver in dina önskemål och så sköts resten av sig självt. Bra, va? 
Fråga mig om du vill veta mer. 
Ingrid Marklund  070- 552 11 00 

http://www.ullmax.se
http://skjutsgruppen.nu

