
Tvärnytt
Juni 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 1 juli 

Absolut manusstopp 20 juni !!

  

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.  

          
T 
V 
Ä 
R 

N 
Y 
T 
T  

TIF datum att minnas! 
13 juni After work 18:00 i Byarnas Hus 

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

16 juni Styrelsemöte 19:00 
I Holken  

SKOLHUSET: Snart, snart... 
Trodde ett tag att jag skulle få skriva "KLART", men det blir istället "snart". I skrivande stund är nästan allt som gäller 
köpet av skolhuset klart, men avtalet är inte undertecknat. TIF har bildad ett aktiebolag för att driva huset, där Lennart 
Engström är ledamot, jag är suppleant och Kristina Ulvcrona är TIF-representant. Bolaget ägs till 100 % av TIF, så det 
är alltså TIF:s medlemmar som har makten över bolaget. Vi har i princip klart med en företagare som ska hyra köket på 
heltid - förutom att det blir en inkomst för fastighetsbolaget så blir det givetvis ett plus för bygden med ett nytt företag 
och aktivitet i lokalerna. Vi börjar också arbetet med att försöka hitta hyresgäster till resten av huset. Lärarrummet 
på övre våningen kommer att bli mötesrum för TIF och andra föreningar i bygden, och kanske blir ett klassrum ung-
domsgård? Utvecklingen av huset har bara börjat! Hör gärna av dig med frågor, funderingar och idéer! 
/Ingrid Marklund  070-552 11 00 ingrid.marklund@starkesmark.se

  

UNGDOMSGÅRD I SKOLAN 
Idén att starta en ungdomsgård i skolan har väckts av några föräldrar - och visst är det ett bra förslag? Vill du vara med i 
en grupp som jobbar vidare med idén? Kontakta Pia Nilbrink eller Emilia Hägg-
blom, pia.karlsson@gmail.com

 

, emilia.haggblom@gmail.com. Kanske kan vi starta i höst? 
/Ingrid 
LOKALER ATT HYRA I SKOLAN 
Förutsatt att köpet går i lås så kommer vi att ha flera typer av lokaler hyreslediga i skolan. Tipsa gärna dina vänner och 
bekanta!  Vi kan bl a erbjuda: Fin. ljus kontorslokal med internet, fräsch källarlokal med fönster (gamla skolbiblioteket), 
förrådsutrymmen i olika storlekar, stor slöjd- och hantverkslokal med utrustning, bra replokaler för musiker. Intresserade 
kan kontakta mig eller Lennart Engström. 
/Ingrid  070- 552 11 00 ingrid.marklund@starkesmark.se

  

LANDSBYGDSHELGEN 9-10 AUGUSTI 
Ifjol blev Loppisrundan en succé - i år blir det ännu större! Två dagar, och över 30 olika loppisar/caféer/aktiveteter/
gårdsbutiker med mera, runt om i Vännäs kommuns alla byar. Vill du vara med och ha loppisbord i Tväråbäck? Anmäl 
dig till ingrid.marklund@starkesmark.se, ju förr desto bättre men senast 15 juli.  

HÅLLBARHETSVECKAN 15-21 SEPTEMBER 
Hållbarhet är temat för veckan , med aktiviteter i hela Västerbotten. TIF är anmälda till Hållbarhetsveckan i Vännäs 
kommun. Vi bestämmer själva vad vi vill göra. Chans att agera för bättre kollektivtrafik t ex. Goda idéer välkomna! Hör 
av dig till mig eller   
Kristina Ulvcrona  kristina.ulvcrona@starkesmark.se

  

/Ingrid  070- 552 11 00  ingrid.marklund@starkesmark.se

 

http://www.tvarabacksbygden.se/


Vilda blommornas dag! 
Söndagen den 15 juni 10:00-12:00 

Linnéstigen Jämteböle 
Ta med fikakorg och lämplig klädsel 
/Svenska Botaniska Föreingen & TIF 

Jonas 073-816 12 42   

SOMMARPUB i Stärkesmark 
onsdag 16 juli 
Anmäl dig till Ulla Karlsson, 070 634 11 38, senast 1 juli! 
(Förhandsanmälan obligatorisk) 
/Stärkesmarks byaförening  

MUSIKFESTEN 2014 i Stärkesmark  
lördag 2 augusti kl 12-24 
Familjedag vid sjön med musik, mat, marknad och aktiviteter för alla åldrar.Artister: Yvonne Rehman, Kent 
Hellqvist, Square Peg, Becket, The Pitifuls, Bothnia Rythm Orchestra, Widding Sandström Band, Aporetics, 
Hellbilly Jokers, Tre Trubadurer. Finalband: Mexicoma! 
Entré 100 kr, barn 20 kr. 
Vill du ha ett bord på marknaden? Kontakta Ulla Karlsson, 070 634 11 38. 
Vi ses! /Stärkesmarks byaförening.  

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

OBS!! Vi ställer iordning lokaler & Loppis onsdagen den 25 klockan 18:00 

Trädgårdsmagi! 
Studiecirkeln om trädgård planerar ett studiebesök 
på EKO-trädgården i Brån tisdag 10 juni 18:30 
Samling vid skolan för gemensam avfärd 18:00 
Välkommen nya och gamla deltagare! 
Kontakt Kristina 070-651 5456 

Jämteböle Hembygdsfest  

Söndag 29/6 kl 13.00  

De programpunkter som är klara är följande;  
Gun Rehnman och Bo Beverlöv underhåller med 

musik  
Konstutställning Rita Henriksson, Vindeln  
Barnaktivitet i år; måla din egen tavla  
Åse Larsson, Järvdal, försäljning av hantverk i 

betong, smycken, gratulationskort mm  
Fototävling, årets tema är Helig vilket kan ha 

olika innebörd för olika människor. Den 
fornsvenska betydelsen är okränkbar, fridlyst eller 
något som ej får skadas. Bilderna skickas till Jon 
senast 24/6. Tel 070-345 55 33 eller 
jon.nurse@hotmail.com  

Bagarstugan är öppen och den som vill kan gratis 
baka sitt eget bröd eller köpa färdigt.  

Även palt till försäljning. Vi försöker göra extra 
mycket detta år.  

Kaffe med hembakt fikabröd. Förtäring; grillade 
hamburgare.  

Naturstig 
* Luftgevärsskytte  

Hjärtligt välkomna till en Trevlig Dag! 
/Jämteböleortens Bygdegårdsförening 

Linné, kom igen! 2014   

Föreställning på Västerbottens museum, Umeå 
lördagen den 21/6 kl. 14.00 
Vid eldningsplatsen, mellan dammen och hagen. 
Upplevelsetur efter Linnévägen  

söndagen den 22/6 kl. 13.00 
mellan Västra Spöland och Jämteböle. 
Följ med oss på en hisnande resa i tiden! 
Musik - Dans - Teater - Natur 
Guide/ biolog berättar om Linnés lappländska resa, 
växter och djur. 
Fritt inträde!  

Våren 1732 kom Carl Linnaeus med häst till Umeå, 
därifrån fortsatte han efter 
Umeälven mot lappland. Vid Lycksmyran, Gunnarn, 
vände han eftersom det inte gick 
att ta sig fram. I Jämteböle övernattade han både när 
han reste norrut och tillbaka.  

Genom hans noggranna anteckningar har vi fått en in-
tressant inblick i hur folk levde 
i trakten och vad han såg och upplevde i naturen. 
Hjärtligt välkomna! 
/Kulturföreningen Linné  

Partners: 
Västerbottens Museum, Norrlandsoperan River Stori-
es, Vännäs Kommun, 
Kungliga Skytteanska Samfundet, Studieförbundet 
Vuxenskolan, KFUM/ 
Umeå Dansskola 


