
Tvärnytt  
Juni 2015 

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 5 juli Manusstopp fredag 26 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. 

 

Det stannar mellan oss två. 
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      TIF– datum att minnas! 
*After Work  fredagen den 12 juni 18:00  

i Byarnas Hus. 

 

* Styrelsemöte måndag 22 juni i skolan. 

 

*Premiär för sommarcaféet söndag 28 juni 18-21 

Öppet onsdagar och söndagar 18-21. 

 

Senaste nytt alltid på: 

                        www.tvarabacksbygden.se 

SOMMARCAFÈ premiär! 
Söndagen 28 juni 18-21 

i Missionshuset Tväråbäck 

Öppet onsdagar och söndagar 18-21 

28 juni-16 augusti 

 

*Vi träffas onsdag 24 juni för att ställa i  

ordning lokalen & loppiset.  

Hoppas Du har möjlighet att hjälpa till! 

/Intresseföreningen 

************************************* 
Vilda blommornas dag! 

Söndagen 14 juni 10:00 

Start vid Linnévägen. 

Frågor Kvarnfors Kristina 0935-300 82 

070-651 54 56 

/Intresseföreningen & Botaniska föreningen. 

************************************* 
Studiecirkeln Trädgårdsmagi. 
Planerar att göra ett studiebesök hos  

Jonathan Clark EKO trädgård i Brån. 

Tisdag 9 juni 18:30 

Samling vid skolan Tväråbäck 18:00  

För samåkning. 

/Intresseföreningen & Studiefrämjandet 

************************************* 
Arbetet med Utemiljön!  

Kring f.d skolgården har påbörjats och en föräldrar grupp har 

börjat formas. 

I skrivandets stund jobbar vi med idéer på hur vi ska göra gården 

säkrare, bättre och uppstädad. Målet är att få till en bra utemiljön 

inne på förskolans gård och eventuellt en Lekplats utanför. 

Vill du vara med? Kontakta /Emilia Häggblom. 

UG kommer att göra sommaruppehåll  

och avslutar med Brännbollskväll 12/6. 
Vi ser gärna att ALLA i bygden som vill kommer och  

spelar brännboll med oss 19:00 

Vi vill passa på att tacka alla våra Ungdomar för ännu en 

rolig termin och TIF som ger oss möjlighet att driva  

ungdomsgård i vår bygd. 

Ett stort tack också till Stärkesmarks bya förening för ert 

bidrag och alla som hjälper oss med fika/mat, evenemang, 

möbler mm. Tusen tack! 

/ Emilia & Pia 

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

Kom med och sälj lotter på Vännäsdagarna! 
Nu återupplivar vi traditionen med Tväråbäcksbygden på 

Vännäsdagarna!  

Vi sätter upp Friggeboden som är högsta vinst i TIF-

lotteriet. 

 

 

 

 

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/  

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

Lördag 27 juni kl 10-15 öppnar JORDKÄLLAREN 

i Tväråbäcks f d skola 

Jordnära mat, kläder & saker med hänsyn till vår jord 

Välkomna!  

/Ingrid Marklund 

http://www.tvarabacksbygden.se/
http://www.tvarabacksbygden.se
http://www.tvarabacksbygden.se/
https://www.facebook.com/events/833323110075517/


Målning av Byarnas Hus och den nya fasaden på skolan! 
Hej  

Då var det dags för vårt stora projekt att måla fasaden på Byarnas Hus och de två nya fasaderna som snart är 

uppspikad på skolan. För 15 år sedan hade vi ett liknande åtagande när Byarnas Hus var färdigt och hela huset 

skulle målas. Då var vi en stor skara människor som hjälptes åt att måla och det gick fantastiskt bra. I och med 

att vi var så många så var inte ansträngningen så stor för varje person. 

Vi hoppas att så många som möjligt kan avvara några timmar och att ni självmant hör av er till oss per telefon 

eller mail. Det vore skönt att slippa ringa en massa samtal för att få ihop tillräckligt många personer. 

 

Planen är så här: Under vecka 23 så kommer Drömhem att påbörja arbetet med den nya fasaden. Det är den 

norra fasaden mot Byarnas Hus och den västra gaveln som ska få nya fönster, tilläggsisolering och ny bräd-

fodring. Samtidigt så tänkte vi starta med att på helgerna måla Byarnas Hus. Vi tror att om vi blir tillräckligt 

många att vi ska klara det på 3 helger. När vi är klara med Byarnas Hus så kommer vi att kunna fortsätta måla 

på den nya fasaden och det hoppas vi att vi ska klara på 3 helger.  

Allt är förstås väderberoende och vi får hoppas på det bästa. Med tanke på den usla våren så kan det ju  

knappast bli sämre!  

 

Vi tänkte dela upp helgdagarna i 3 olika pass; kl 09:00-12:00, 12:00-15:00 och 15:00-18:00 och att man skulle 

kunna vara upp till 6 personer/pass. Sen vore det jättetrevligt om någon kunde ta på sig att komma förbi med 

fika till de som målar i slutet på varje pass. Om någon hellre skulle vilja komma och måla på vardagar eller på 

kvällar så går förstås det också bra, men då kanske det inte blir lika organiserat med fika osv.  

Vi har utsett ansvariga för olika veckor och hittar ni ett eller flera målarpass som skulle passa för er så får ni 

som sagt gärna höra av er till de ansvariga, det skulle underlätta mycket. 

Vecka 23 & 28: Kristina Ulvcrona, 070-651 54 56, kristina.ulvcrona@starkesmark.se 

Vecka 24 & 26: Emilia Häggblom, 070-674 68 88, emiliahaggblom@gmail.com  

Vecka 25 & 27: Lennart Engström, 070-219 51 61, lennart.engstrom@cranab.se (midsommar helgen kommer 

vi troligen inte att organisera någon målning, kanske på söndagen om det finns intresse) 

 

 

 

 
Hembygdsfest i Jämteböle bygdegård  

Söndag den 28 juni 13:00 

  

Dagen bjuder i stora drag på följande:  

- Band Blommé underhåller med musik  

- Ingemar Sandström sjunger låtar av Elvis Presley 

och berättar om hans liv  

-Ingrid Marklund kåserar  

- Barnaktivitet 

- Carina Lundberg, konsthantverk 

- Jonathan Clark Eko-trädgård försäljning av växter 

 

- Kaffe med fikabröd och annan förtäring finns att 

köpa  

- I bagarstugan försäljning av bröd och palt  

- Naturstig för barn och vuxna  

Uppdaterad info på vår hemsida: 

www.jämteböle.se  

Stora boxplatser uthyres fr.o.m. juni.  

I Ånäset Vännäs 
Stora hagar och möjlighet till bete ingår.  

Jag sköter in och utsläpp på vardagarna,  

helger och ledigheter hjälps vi åt. 500kr/ box. 

/Zaida Vestermark 070-655 96 95 

************************************* 
Hundutställning söndag 14 juni 
Vid skolan Tväråbäck start 10:00 

56 hundar deltar. ALLA välkona att titta på! 

Fika & Hamburgare finns att köpa. 

/Svenska Lapphundsklubben 

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

Fjolårets succé, återigen! 

Landsbygdshelg i Vännäs byar 

8-9 augusti 11-16 

 
Stora Loppisrundan 

+ hantverk, upplevelse, kultur, 

lokalproducerad mat, servering. 

Vill du ordna aktivitet/loppis i din by? 

Du får hänga på i vår gemensamma marknadsföring! 

Anmälan senast 30 juni på 

www.vannas.landsbygdsradet.se 
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