Tvärnytt
Juni 2018
Bidra och gör det möjligt för oss att vara en aktiv bygd.
Betala in din medlemsavgift TIF Bankgiro 56272107

De Vilda Blommornas Dag
Orrböle 17 juni
Jonas Grahn och Kristina Ulvcrona leder en
orkidévandring i Orrböle naturreservat. Samling 9.30
vid strövstigens parkering. Ca 2 kilometer på stig,
grövre skor eller kängor är bra. Ta med fika.
Frågor? Kontakta Jonas.
0738161242 eller jonasgrahn73@gmail.com

TVÄRSSAN I SOMMAR
Fiket, garnbutiken, Jordkällaren och
Spinnrocksmuseet är öppet som vanligt.
- och under sommaren samarbetar vi också med
TIF som ordnar det traditionsenliga Sommarcafét
Kvällsöppet onsdagar och söndagar.
Alltid hembakt gofika på Tvärssan!
SOMMARÖPPET:
onsdag 18-21 (caféet i regi av TIF under sommaren)
torsdag 11-19
lördag 11-19
söndag 18-21 (caféet i regi av TIF under sommaren)
Extraöppna dagar på tvärsan:
BYSVÄNGEN 16 juni 10-15
Öppet i gårdsbutiker och bagarstugor i Vännäs
kommun
GÅRDSMARKNAD på Tvärssan:
Hyr ett bord för 50 kr och sälj vad du vill!
LANDSBYGDSHELGEN 11-12 augusti

Trevlig sommar!
Kia 073 811 46 84 Ingrid 070 552 11

Odlingsdags?
Här finns brunnen gödsel, tillverkad av mina får
Ger särskilt bra jordförbättring vid lerig jord
Kan hämtas med traktorskopa, släpvagn eller i
plastsäckar
50 kr / lass eller om du vill byta mot t.ex. plantor
Ring Solveig i Jämteböle 076-138 15 32

Matjord, Trädgårdsbark och Sand m.m Säljes
Som vanligt i år och alla tidigare år, så finns allt för
er trädgård eller bygge här. Matjord,
Trädgårdsbark, Sand i olika användning: sättsand,
mursand, badsand, leksand, sand till Beachwolley
eller sand bara till fyllnad. Utkörning eller
hämtning på plats. Hör av er, vi ordnar. Maskiner
finns även för schakt, grävning o uthyrning.
MVH / Roland Johansson
BBT Entreprenad
070-625 65 61

Det senaste från TIK
Medlem- och terminsavgift betalas in till BG 219-3316
Glöm inte att märka betalningen samt ange ditt namn.

Sommarutmaning 2018
För vuxna: 9 veckor 30 mil.
18/6-19/8 kommer sommarens utmaning att pågå. Du väljer själv om du vill cykla, spring, simma, gå och/eller åk
rullskidor mm. Utmana dig själv eller grannen.
För barn: Miniutmaningen 9 veckor 30 st. valfria aktivitetstillfällen, 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
uppstarten.
Anmäl er till Margareta via margareta.martimo.johansson@gmail.com senast 17/6.
Pris lottas ut bland de som fullföljt deltagandet i 9 veckor 30 mil. Samtliga barn som fullföljer miniutmaningen får
ett pris. Inrapportering av fullföljd utmaning senast 20/8 till Margareta

Gymmet Det går fortfarande att lösa gymkort för 100 kr/ mån+ medlemskap I TIK, för frågor som rör gymmet
kontakta Linda Stenberg 070-6058138 eller Margareta Martimo Johansson , 070-7972285 . Nytt för 2018 är att
det går att lösa Familjekort. De första två i familjen betalar 100kr/person och månad, tredje personen eller fler
betalar 50kr/person och månad. Gäller för de som är skrivna på samma adress.
Passa på att använda friskvårdsbidraget från din arbetsplats.
Sommarens Träning
Torsdagar kl 18, Lillsjö. Start 7 juni. Medlem i TIK. Ta med vattenflaska och handskar.
Frågor?
Helena 0730 540360.

Sommarcafé på Tvärssan
I regi av TIF- Tväråbäcks intresseförening
27 juni - 19 augusti
Onsdagar 18-21
Söndagar 18-21
Vill du vara värd eller värdinna, hjälpa till och baka?
Anmäl dig till Kia, Gun eller Lucia.

Gun: 070 211 72 00
Lucia: 070 305 61 50
Kia: 073 811 46 84

Informationsmöte inför sommarens cafékvällar
Tisdag 19 juni kl 18.00

Trädgårdsmagi
Vill du vara med i gruppen där vi träffas och besöker varandras trädgårdar för inspiration och ideér?
Första träffen i Kvarnfors måndag 18 juni kl 18.30 skylten "Kvarnfors gård"
Välkommen / Kristina 070-651 5456

Liten båt köpes
Finns den i Stärkesmarkssjön är det ett stort plus, men alla båtar kan vara intressanta.
Desirée, 070-3221458 eller Lasse, 070-2263910.
desiree.kemi.wikzen@gmail.com

Nästa styrelsemöte TIF torsdag 28 juni kl 18.30 på Tvärsan.
Välkommen!

TIF planerar insamling
av metallskrot i
augusti. Mer
information kommer!

Hantverk i Bagarstugan
Kvarnfors

Byasvängen 16 juni
Välkommen till
Hantverk i bagarstugan Kvarnfors!
För öppettider i sommar besök oss på facebook
https://www.facebook.com/Hantverkibagarstugan

Boka in Landsbygdshelgen 11-12 augusti
En helg med loppis, café och annat roligt som
händer i bygden!

Medlemsavgift Stärkesmarks Byaförening
Bg. 485-9906

Familj 100:- Enskild 50:Skriv namn vid inbetalningen!

TIF ansvarar för cafétältet under musikfesten
Vill du vara med? Baka, ställa iordning eller stå i
tälten och sköta försäljning, du är välkommen!
Kontakta Gun telefon: 070 211 72 00

GDPR
Den nya lagen om dataskyddsförordningen började gälla 25 maj 2018. Lagen
styr hur man behandlar personuppgifter. TIF använder dina personuppgifter
som medlem som underlag för redovisning till kommunen då vi söker bidrag
och för att bokföra medlemsavgifter.
TIF ansvarar för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt sätt och att
uppgifterna inte säljs vidare. Utförligare information finns att läsa på
www.datainspektionen.se/dataskyddsförordningen
Har du frågor som rör GDPR är du välkommen att kontakta styrelsen genom
Ordförande Kristina Ulvcrona 070-6515456

Bladet utges av Tväråbäcksbygdens Intresseförening TIF BG 5627-2107 och
Tväråbäcks Idrottsklubb TIK BG 219-3316 http://www.tvarabacksbygden.se
Ansvarig utgivare: Samira Gouissem
Tryckningen sponsras av

Nästa Tvärnytt
Kommer i början på Juli

Deadline för inskickande av
material – Fredag den 29 Juni
Med reservation för eventuell ändring
beroende på semestertider

Material skickas till
Samira Gouissem.
Tel:
0725104444
Mail:
samira.gouissem@gmail.com

