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Tvärnytt
Juli 2015
Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) Bankgiro 5627-2107
och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) Bankgiro 219-3316

http://www.tvarabacksbygden.se/
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Ansvarig utgivare: Barbro Johansson
SOMMARCAFÈ & LOPPIS
i Missionshuset Tväråbäck
Öppet onsdagar och söndagar 18-21
28 juni-16 augusti
VÄLKOMMEN!
/Intresseföreningen

Kom med och sälj lotter på Vännäsdagarna!
Nu återupplivar vi traditionen med Tväråbäcksbygden
på Vännäsdagarna!
Friggeboden kommer att finnas uppställd under marknadsdagarna.

************************************* Vinstlistan är mycket bra! ...

Friggebod Vegby 15 49 500 kr
Motorsåg Stihl 6 990 kr
Högtryckstvätt Stihl 2 290 kr
Muurikka 1 395 kr
Presentkort Br Johansson 500 kr

Jordkällaren öppnar!
Jag har öppnat en liten ekologisk butik i Skolhusets
källare (bredvid gamla träslöjden).
Öppet lördagar 11-15 och onsdagar 18-20! Så här i
början är sortimentet inte så stort, det blir mer i höst
när det finns att skörda. Jag säljer närproducerade
matvaror och annan mat som är bra för vår jord;
ekologiska småbarnskläder och litet annat.
Betala kontant, med kort eller Swish.
Välkomna!
/Ingrid Marklund 070-552 11 00
*******************************************

ALLA som köper lotter bjuds på rabarberdryck!
Kan du vara med några timmar?
Kontakta Ingrid 070 -552 11 00. Se mer på hemsidan:
http://www.tvarabacksbygden.se/ och på Facebook
https://www.facebook.com/events/833323110075517/
****************************************************

Välkommen Elof!
Nu har Tväråbäckshus AB anställt en vaktmästare, Elof Asplund som bor i Jämteböle.
Mycket välkommet! Elof sköter städning, gräsklippning och allehanda reparationer och fix i Skolhuset
( bl a förskolan) och Byarnas Hus. Vaktmästarkontoret är längst bort i övre korridoren i Skolhuset.

TIF– datum att minnas!
*Styrelsemöte onsdag 12 augusti
på sommarcafét 19:00
*Lottförsäljning.
Har Du lust att sälja lotter?
Häften om 25 lotter á 20 kr finns att hämta hos
Lennart Engström 070-219 51 61
Senaste nytt alltid på:

www.tvarabacksbygden.se

Nästa Tvärnytt.
Kommer augusti eller september.
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.
Det stannar mellan oss två.

Triathlon och Byarna Runt cykel ställs in med anledning av att tillstånden
som krävs för cykellopp på allmänväg är för dyra.
Byarna Runt löpning kommer att genomföras 29/8, mer info i nästa
Tvärnytt.
Glad sommar önskar TIK er alla!
**********************************************************************************************************

LANDSBYGDSHELGEN 8-9 augusti kl 11-16
Succé två år i rad, nu kör vi tredje året! Massor av lockande evenemang i byarna runt om i Vännäs kommun.
Loppisar, gårdbutiker, caféer, aktiviteter och upplevelser. Se http://vannas.landsbygdsradet.se/
Vill du ordna något själv? Anmäl dig via länk på http://vannas.landsbygdsradet.se/
Vill du ha loppisbord i Stärkesmarks byahus? Kontakta Ingrid 070 552 11 00
ingrid.marklund@starkesmark.se
I Tväråbäck har vi Sommarcafét extra öppet hela landsbygdshelgen, förstås!
/Vännäs Landsbygdsråd

Loppis i lagårn i Ånäset har kört igång.
Öppet dagligen 12:00-16:00 måste vi stänga meddelas
det på vår hemsida www.loppisiladugarden.se
och skyltar vid E 12 täcks över.
Vid frågor ring Eivor 0935-330 27 070-241 84 84
eller Boel 0935- 330 22 070-461 72 98
mail: loppisiladgarden@hotmail.com
*******************************************
CARINAS SOMMARCAFE
i STÄRKESMARK
öppet alla dagar 12:00 - 17:00
11 juli - 2 augusti
Hembakt fika
Försäljning av slöjd och hantverk
Liten loppis
Utställning - "Skogens väsen - stora som små"
( tovade tavlor)
Underhållning : se annonsering i föreningsnytt
Frågor? Ring Carina 073-038 70 01
*******************************************
GAMMSKOLA i STÄRKESMARK
Om du har bilder på hur byggnaden såg ut förr?
Kontakta nuvarande ägare:
Maria Hamre 070-356 11 56

********************************

