
Familjebrännboll! 
 

Ta med dig familjen på en 
brännbollskväll! 

Söndag den 23:e juni 
Kl. 17.30 på Fotbollsplan. 

Ta gärna med slagträ. 
 
 

Alla är välkomna! 
/ Samira och Magnus  

Nästa styrelsemöte TIF  onsdag den 26:e juni 18.30 på Tvärssan. 

TIF´s Sommarcafé 
Söndagar 30 juni - 25 augusti. 

18.00-21.00  
 
 

Vill du vara värd för fikat en söndag i sommar?  

Då är du välkommen på  informationsmöte inför 

 sommarens cafékvällar 
 

      19 juni kl 18.30 på Tvärssan 
 

 
10-11 augusti anordnas 

Landsbygdshelgen med loppisar, 
caféer och försäljning på många 

olika platser i Vännäs kommun. Vill 
du boka ett loppisbord i Byarns 

hus? 100 kr. Anmälan till 

kristina.ulvcrona@starkesmark.se  

Nästa medlemsmöte med kontaktombud i Jämteböle blir i Oktober. Styrelsen uppmanar alla medlemmar och 
särskilt kontaktombud att passa på att medverka vid medlemsmöten. Datum återkommer vi om senare. 

TIF säljer ruskigt goda kakor, godis och knäckebröd 
från kakservice, på Tvärssan. 
 
 All förtjänst går till TIF för att bland annat bekosta 
lekplatsen! 
 

Vill du hjälpa till att sälja?  
kontakta Kia 073-811 46 84  

Tvärnytt 
Juni 2019 

Bidra och gör det möjligt för oss  att vara en aktiv bygd. 
 Betala in din medlemsavgift TIF Bankgiro 56272107 
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Det senaste från TIK 
Medlem- och terminsavgift betalas in till BG 219-3316   

Glöm inte att märka betalningen samt ange ditt namn.  

Medlemsavgift 2019 - 100 kr familj eller 50 kr enskild person 
 

Gymmet Det går fortfarande att lösa gymkort för 100 kr/ mån+ medlemskap  I TIK, Passa på att använda 

friskvårdsbidraget från din arbetsplats. För frågor som rör gymmet kontakta  Linda  070-6058138 
 

Nästa Tvärnytt 
Kommer i början på Juli 

Deadline för inskickande av material 
– Fredag den 28:e juni 

Material skickas till  

Samira Gouissem  

Tel: 0725104444 

Mail:  Tvarnytt@gmail.com  
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  

 

Lekplats i Tväråbäck! 
 

Lekställningarna är beställda. De bör levereras så att vi kan bygga under 
senare delen av augusti. Vi tar tacksamt emot hjälp med montering och 
grävning. Lekplatsen kommer att placeras på förskolegården. Hör av er till 
oss om ni vill vara med och bygga!   
 

Vi ser fram emot en trevlig arbetshelg! Tillsammans skapar vi en fin lekplats 
för bygdens barn. 

                                              / TIF - genom Lena Näslund och Samira Gouissem 

För kännedom! 
Tvärnytt har fått en egen mailadress. tvarnytt@gmail.com 
Allt som rör bladet kan hädanefter mailas hit.  
 

Tack på förhand! / Samira  

Du har väl inte missat att betala in medlemsavgiften till TIF? Ditt stöd bidrar till driften av Byarnas 
hus och att vi kan fortsätta att dela ut Tvärnytt och bedriva verksamhet för en levande bygd. 

 

Betala in din medlemsavgift TIF Bankgiro 56272107 
Du kan också använda swish 070-563 30 33 

 

familj 100 kr 
enskild person 50 kr 

1 Juni – 1 september 
 

Onsdag    18-21 
Torsdag   11-19 
Fredag     11-19 
Lördag     11-19 

Här finns allt från handspunnet garn i 

regnbågens alla färger till lokalproducerade 

gosaker!  

Välkomna!            / Kia och Ingrid 

Sommaröppet på Tvärssan 
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