
Tvärnytt  
Juni 2016 

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 i juli Manusstopp fredag 24 juni. 

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 

Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 54 

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! 
*Styrelsemöte tisdag 21 juni 18:30 i Isbitens lokal. 

 

* Sommarcafé med loppis onsdagar & söndagar  

18:00-21:00 

3 juli—21 augusti. 

 

*TIF:s Fika ansvar under musikfesten 6 augusti 

 

Senaste nytt alltid på: 

                        www.tvarabacksbygden.se 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vilda blommornas dag söndag 19 juni 9:30 

Samling vid Linnéstigens början , Jämteböle. 

(nära Jämtebölesjöns sydända) 

Vi tittar på vanliga blommor under en lätt vandring 

(skogsbilväg) på c:a 2,5-3 km t.o.r. 

Medtag fika och lämpliga kläder. 

Arr: Tväråbäcksbygdens Intresseförening och 

Västerbottens Läns Botaniska Förening. 

Kontakt: Jonas Grahn 073-816 12 42  

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Cafépremiär  söndag 3 juli 18:00-21:00 

I Missionshuset Tväråbäck. 

Café  och Loppis  söndagar och onsdagar 

3 juli-21 augusti 18:00-21:00  VÄLKOMMEN! 

/ Tväråbäcksbygdens Intresseförening 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

KOM IHÅG! 

HÖGERREGELN gäller i korsningen 

Rönnvägen/Hällforsvägen, vid skolan! 

HÖGERTRAFIK gäller även efter Rönnvägen! 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 

 

 

 

 

 

Välkomna  

till  

Jämteböledagen! 

 

Söndagen  3 Juli 13:00-16:00 i Bygdegården 
 

Vi får lyssna till härlig musik med Kalasorkestern! 

 
Träffa gamla och nya vänner, umgås och ha trevligt 

Titta på konst/hantverk av Alex Rosa Backlund och 

Amanda Luckey 

I bagarstugan kan ni köpa hembakt bröd och palt 

På gårdstunet finns möjlighet att köpa gott fika 

och grillade hamburgare 

Gå naturstig, det finns frågor både för barn och vuxna 

Vinn priser på lotterier och i tävlingar  

Vi ses! 

/Jämteböleortens Bygdegårdsförening 

TACK 

till alla som på olika sätt hedrat minnet av min älskade Thomas Ulvcrona. 

För blommor och bidrag till olika fonder, för all er omtanke och omsorg  

under denna svåra tid.  /Kvarnfors Kristina 

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


 

TIK vill berätta…. 

 
Sommarutmaning 2016  
9 veckor 30 mil och miniutmaning 9 veckor 30 st. valfria aktivitetstillfällen 

13/6-14/8 kommer sommarens utmaning att pågå. Om du väljer att cykla, spring, simma, gå och/eller åk rull-

skidor det är upp till dig. Utmana dig själv eller grannen. 

Under samma tid kommer det att vara en miniutmaning för barn 0-12 år. Aktivitetstillfällena kan variera från 

cykling till käpphästhoppning till simning till hopp på studsmattan. Aktivitetsblankett för barn finns att hämta 

på anslagstavlan vid Byarnas Hus vid uppstart. 

Anmäl er till Margareta Martimo Johansson margareta.martimo.johansson@gmail.com senast 12/6.  

Pris lottas ut bland de som fullföljt deltagandet i 9 veckor 30 mil. Samtliga barn som fullföljer miniutmaning-

en får ett pris. Inrapportering av fullföljd utmaning senast 15/8 till Margareta. 

 

…..att förra årets löpsuccé Byarna Runt är tillbaka i år, 27/8.            OBS! Ytterligare info i senare Tvärnytt ! 

                         TIK:S styrelse önskar alla en glad sommar 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Tillsammans gör vi skillnad-  
Fuel for Life kommer att genomföra Run of Hope den 8:e oktober kl 13:00 för att samla in pengar till 
Barncancerfonden.  
Var med i kampen mot barncancer du också!  
Anmäl dig här på https://www.barncancerfonden.se/1309405525/ eller via länk som finns 
på Tväråbäcks Intresseförening och Idrottsklubb (TIF & TIK) facebooksida.                                    
OBS! Ytterligare info i  senare Tvärnytt! 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Nytt från Tväråbäckshus 
 
Tväråbäckshus AB har nu haft årsstämma och bokslutet skickas in till Bolagsverket. Lennart 
Engström är styrelseordförande även det här året, Ingrid Marklund är ledamot och Kristina 
Ulvcrona är TIF:s representant i styrelsen. Jan-Olov Bingebo sköter räkenskaperna. Kontakta 
gärna oss om du har frågor/förslag/funderingar kring skolhuset. 
 
Ny hyresgäst i köket är klar: Den 1 juli flyttar Jonathan Clark in med sitt företag Eko-trädgård. 
I källaren finns numera två butiker, Jordkällaren och Forsbacka Ull. Ungdomsgården Isbiten, 
vävstugan och förskolan Rönnen är alla kvar förstås. 
 
Personalrummet i övre korridoren kan kvällstid och helger hyras som möteslokal. Kontakta 
TIF:s urhyrningsansvariga Linda Stenberg om du vill hyra! 
 

/Ingrid Marklund 
***** 

 
Sommartider, sommartider... 

och Jordkällaren säjer färdiga hamburgare på kvalitetskött från bönder i vår närhet -  gott att 
grilla! Vill du göra egna hamburgare har jag fin nötfärs från Edholms i Önskanäs. Och glass 
från Glassbonden, olika smaker. 0.6 l och portionsförpackningar - titta förbi en solig dag och 
sätt dig på vävstolen som är förvandlad till trädgårdsmöbel och njut av din glass! Titta också 
in hos Forsbacka Ull i f d träslöjden, du kommer att bli inspirerad. 
 
Sommaröppet lördag 11-17, onsdag 18-20.  Välkommen! 
 
/ Ingrid och Kia 
 

mailto:margareta.martimo.johansson@gmail.com
https://www.barncancerfonden.se/1309405525/

