
Tvärnytt
Juni 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 juli. 
Manusstopp 25 juni.

 

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 !  
ALLA som bidrog till ett trevligt Valborgsfirande. 
TACK! 
NK Lundströms Trä som sponsrade fyrverkeriet. 

***** 
Sommarcaféet! 
Öppnar onsdagar och söndagar 18:00-21:00 
29 juni-17 augusti. 
Onsdagen den 22 juni träffas vi för att ställa i ordning 
loppis och lokal. Visst kommer DU???? 

***** 
Skrotcontainer! 
Finns uppställd på majbrasplatsen 17 juni-23 juni. 
Där är det fritt fram att lämna järn och metallskrot. 
INTE hushållsmaskiner eller kärl med olja eller måla. 
Men uttjänta vedpannor går bra. 

***** 
Cykellotteri! 
TIF ordnar ett cykellotteri. 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.  

***** 
Stoldynor till Byarnas Hus! 
Har Du stoldynor som Du inte använder tar vi  
tacksamt emot dem. Kontakta Kerstin 301 47 
kerstin.haggblom@gmail.com

 

Välkomna till Årets efterfest! 
Lördag 18 juni 21:30   Byahuset i Stärkesmark 
Snacks och nattvickning ingår + en och annan  
överraskning!  75 kr/ person 
Alla vi som deltagit i cykelfesten kommer att sladda 
in ca 21:30     Meddela senast 15/6 om ni kommer. 
Emilia: 070-674 68 88 Pia: 070-686 35 98 eller 
Camilla: 070-309 98 88 

***** 
Storstädning! 

Årets storstädning i Byarnas Hus planeras bli  
Lördagen den 20 augusti. 
Från och med höstterminen kommer städtider att  
schemaläggas på dem som har guldkort eller  
Guldnyckel. 

***** 
FÖRSKOLAN! 
Den 14/5 träffades Johan Söderling, Tomas Åström, 
chef för barn- och utbildningsförvaltningen,  
Pia Nilbrink och Anna-Lena Schulz. Då hade kommu-
nen ringt runt en andra gång och fått fram ett annat 
barnantal än tidigare. Denna gång stämde barnantalet, 
efter lite justeringar, med Pias lista. 
Det innebär att om förskolan blir verklighet skulle det 
finnas: 
Hösten -11 11 barn 
Våren -12 10 barn 
Hösten -12 10-11 barn 
Fortsättning på omstående sida >>>>>>>>>>>>> 

        TIF  Datum att minnas! 
                      After Work! 

Fredagen den 10 juni 18:00  

                Cykelfest! Lördagen den 18 juni.  

Styrelsemöte OBS! Ändrat datum! 
Måndagen den 20 juni 19:00 i Holken

  

Iordningställa lokal och loppis inför Caféet! 
Onsdagen den 22 juni 19:00 
                                    

http://home.vannas.net/tvaraback


 
TIK informerar  

  
Bollavslutning med grillning  onsdagen den 15 Juni 17:00! 
Alla som vill vara med tar med eget att grilla, vi avslutar med en gemensam Brännbollsmatch. 
Alla barn får en överraskning! 

***** 
Bättre sent än aldrig .. 
Har du glömt att betala medlemsavgiften till TIK så kan du göra det nu. 100 kr för familj, 50 kr för enskild 
och 30 kr för barn. Sätt in på bankgiro 219-3316. I år behövs personnumret med alla 10 siffrorna för alla fa-
miljemedlemmar för att klubben ska kunna söka bidrag. Maila till kerstin.haggblom@gmail.com

   

Nästa styrelsemöte: Måndag 20 juni 19:30 i klubbrummet. 
**************************************************************************************** 
Fototävling! För tredje året i rad inbjuder vi till fototävling på Jämteböledagen den 3 juli.  Förra året var det 
Lisa Nurse, Jämteböle  som vann före Sandra Karlsson, Tallberg och Josefin Eriksson, Jämteböle. Så nu är det 
bara att plocka fram kameran igen och börja fota. Alla motiv är välkomna!  
Som vanligt är det besökarna som utser vinnarbilden och som vanligt är reglerna väldigt enkla: Bilden skall 
vara tagen i Jämteböle/Tväråbäcksbygden ,och bilden skall vara tagen av dig. Vem som helst får delta bara 
kriterierna ovan uppfylls. 
Max 3 bilder/deltagare och max storlek 20x30 cm. Vi kan ordna utskrifter av högsta klass till självkostnads-
pris. Dina bilder eller bildfiler vill vi ha senast 28 juni.   
För mer info kontakta:  
Jon Johansson Nurse 0935-420 33, 070-345 55 33   
jon.nurse@hotmail.com                                                                             Jämteböleortens bygdegårdsförening.  

Insamling till Loppis 
Nu samlar vi in gammalt och nytt till Jämteböle bygdegårdsförenings loppis som går av stapeln under  
hembygdsfesten.  
Om du har något att bidra med så kan du lämna det hemma hos oss. Om du hellre vill att vi hämtar så är det 
bara att ringa.   

Dina gamla saker kan göra någon annan glad!   Lisa & Jon Nurse 0935-420 33* 070-318 85 91 

Info om förskola till Tväråbäck 

Den 17 maj beslutades i kommunstyrelsens arbetsutskott följande:         

Detta betyder att beslut om det ska bli en förskola i Tväråbäck eller inte kommer att tas, (igen) 
på kommunfullmäktige den 13/6. Kommunfullmäktige är öppet för alla, så har Du möjlighet ...

 

Om man är intresserad av att läsa den sammanställning/utredning som nämns går det bra att 
maila till als@jamtebole.se

  

Fullmäktigesammanträdet hålls i Medborgarhusets festsal måndagen den 13 juni 15:00.

 

DU har rätt/möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund!!

  


