
Tvärnytt
Juni 2013 

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 25 augusti Manusstopp 16 augusti

  

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. 
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  SOMMARCAFÉET I MISSIONSHUSET  
ONSDAGAR OCH SÖNDAGAR 18:00-21:00 

MED START ONSDAGEN 26 JUNI 
VARMT VÄLKOMMEN!  

OBS!! VI SAMLAS FÖR ATT STÄLLA  
IORDNING LOKAL OCH LOPPIS 

ONSDAGEN 19 JUNI 18:00  

Senaste nytt alltid på: 
                        www.tvarabacksbygden.se

 

Sommarfest i Kvarnfors 5-7 juli! 
90 års kalas, inflyttningsfest (10 år i Kvarnfors)  
15 års förlovning 
Fredag: Grillning, ta med det du vill grilla 
Lördag: Buffé i Byarnas hus 
Kuvertavgift 100 kr/person, barn 3-12 år 50 kr 
Söndag: Kaffe och gofika 
Anmälan senast 24 juni 
Tel. 300 82

 

070-651 54 56 
kristina.ulvcrona@starkesmark.se

 

Välkommen! 
/Thomas och Kristina  

Container för järn & metallskrot! 
Finns uppställd vid  AFFÄRN 

 

veckorna 25 & 26  

Fraktfri beställning av Ullmax fram till Midsommar! 
Passa på att beställa träningskläder! 
Kollektionen visas onsdag 19 juni  
( I missionshuset då vi ställer i ordning för caféet). 
Kristina 300 82

 

070-651 54 56  

Stora Loppisrundan 10 augusti 
Landsbygdsrådet bjuder in alla byar i Vännäs till en loppis-
runda. Tanken är att det ska finnas massor av roliga loppi-
sar runt om i kommunen. Det kan vara allt från ett enkelt 
bord vid vägkanten till att många går ihop i en gemensam 
lokal. Några kanske ordnar fika, musik, utställning 

 

eller 
vad man vill. 
Landsbygdsrådet gör en gemensam marknadsföring där vi 
talar om i vilka byar det finns loppis 

 

sedan får var och en 

göra sina lokala skyltar på plats. Den som vill vara med i 
marknadsföringen måste anmäla sitt loppis senast 30 juni, 
till anna.gradin@folkbildning.net. (Går du med i gemen-
samt loppis i Tväråbäck eller Stärkesmark behöver du inte 
anmäla.) 
Vill du vara med på TIF:s gemensamma loppis i Byarnas 
Hus?  TIF- medlemmar får ställa upp bord gratis.  
Anmäl dig till Kristina, kristina.ulvcrona@starkesmark.se. 
Vill du vara med på gemensamt loppis i Stärkesmark? An-
mäl dig till Ingrid, ingrid.marklund@starkesmark.se

 

Landsbygdsrådet/Ingrid  

Skolan 

 

vad händer? Möte för alla i augusti! 
Som alla säkert vet lägger Vännäs kommun ner skolan i 
Tväråbäck nu när vårterminen slutar. Ett beslut som TIF 
och många enskilda i bygden har försökt stoppa, men för-
gäves. I skrivande stund är det dock oklart hur det blir med 
en kommunal folkomröstning om byskolorna. Namninsam-
lingen för folkomröstning fick ihop tillräckligt många 
namn, men vi vet ännu inte om det blir en folkomröstning 
och vad det i så fall kommer att innebära. 

En annan fråga är vad som ska hända med skolhuset. Kom-
munen vill sälja det till TIF, och vi har haft två möten med 
kommunens tjänstemän för att reda ut vad det skulle inne-
bära. Inget är beslutat, men ett förslag är att förskolan flyt-
tar in i skolan. Mycket återstår att utreda och diskute-
ra  innan beslut kan tas. 
TIF ordnar ett möte för alla intresserade i slutet av augusti, 
då vi kan få reda på mer och diskutera hur vi vill göra med 
skolhuset.  

TIF:s styrelse/Ingrid 

http://www.tvarabacksbygden.se/
http://www.tvarabacksbygden.se


            Löparträffar! 
Ett bra sätt att hålla motivationen och motionen igång även under sommaren. 

Vi träffas vid fotbollsplanen Torsdagar 19:30, och man springer valfri sträcka.   

/Hälsningar Skid- och Terrängsektionen TIK 

 
Välkommen att delta i Tväråbäckbygdens TRIATHLON  9 juli! 

Reservdag 11 juli 
Samling Snålltjärn 18:00, första start 18:30  

Barnklass t.o.m. 13 år    Vuxenklass 14-100 år 
Simning:  50m. Innanför bryggorna 200 m. Runda 2 bojar 
Cykling:  2 km. OBS! Hjälmtvång 7 km. OBS! Hjälmtvång 
Löpning: 600 meter 2 km.  

Medlemmar gratis: Icke medlemmar 50kr/vuxen, 30kr/barn 
Priser: Biobiljett till vinnaren i barn samt vuxenklassen. Penningpris lottas ut. 
Frågor:  Ulla Stridfeldt Sjöström  070-289 69 17,  Tina Engström 300 31, Tedde Thellenberg 300 60. 

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

Hembygdsfest i Jämteböle bygdegård 
Söndag den 30 juni 13:00 

Dagen bjuder på: Underhållning: med Gun Rehnman & Bo Beverlöv 
Gratis ridning: på Islandshästar 14:00 

 

14:30. 
Förtäring: Grillade hamburgare. Kaffe med hembakt fikabröd. 

Fototävling: Alla är välkomna att delta i fototävlingen där temat i år är Fritt. 

Dessutom kan du gå naturstig och fynda på loppis. Det finns lotterier och försäljning av hembakt bröd och 
hemkokt palt. Men framför allt träffas, umgås och ha en trevlig dag. 

Varmt välkomna! /Jämteböleortens bygdegårdsförening 
******** 

Fototävlingen på Jämteböledagen fyller 5 år! Nu hoppas vi att du är med och firar genom att vara med i 
årets upplaga den 30 juni. Det är inget tema i år utan denna gången är alla motiv välkomna. Vi vill helt enkelt 
att ni ställer upp med era allra bästa bilder 

 

alla kategorier! Rota i arkiven, eller ännu hellre: ta din kamera 
och fota, plåta och ta kort på både högt och lågt, stort och smått, kreti och pleti, sött och surt, vått och torrt 
och allt däremellan. Släpp loss din kreativitet! 

Men det brinner lite i knutarna. Redan den 27 juni vill vi ha dina bilder eller bildfiler.  

Reglerna är som vanligt enkla: bilden skall vara tagen i Jämteböle med omnejd (Tvärnytts spridningsområde) 
och det ska vara du som tagit den.  Max 3bilder/deltagare och max 20x30 cm. Utskrifter av högsta kvalitet 
kan ordnas till självkostnadspris.  Vinnaren utses av besökarna under dagen. 
Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor och bildfilerna skickas till adressen nedan. 
Lycka till!    /Jon Johansson Nurse  070-345 55 33  jon.nurse@hotmail.com

  

Eller hitta mig på FB! 

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

VÄLKOMMEN TILL JÄRVDAL  
SÖNDAGEN 30 JUNI 12:00-16:00 

Försäljning av HANTVERK 
trädgårdsbetong, gratulationskort, smycken m.m.  

/ÅSE 070-395 66 24   


