
Tvärnytt
Maj 2012 

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 juni. 
Manusstopp 25 maj.

 

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 18 
E-post: johansson.nilsland@vannas.net  

Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,  
till mig måste Du uppge ditt namn.  

Det stannar mellan oss två. 

 

TIF datum att minnas!  

After work fredagen den 11 maj 18:00 
I Byarnas Hus.  

Vårens Medlemsmöte med kontaktombud! 
Tisdagen den 22 maj 19:00  OBS!  i missionshuset 

Frågor som kommer att diskuteras är:  
Bl.a kollektivtrafiken. 

Viktigt att du kommer! Välkommen! 
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Vårens Medlemsmöte med kontaktombud! 
Tisdagen den 22 maj 19:00  OBS!  i missionshuset 
Frågor som kommer att diskuteras är:  
B.l.a kollektivtrafiken. 
Viktigt att du kommer! Välkommen!  

Vi ska färdigställa scenen i Byarnas hus! 
Vill du vara med och måla? 
Kontakta scengruppen 
Emilia Häggblom 070-674 68 88 
emiliahaggblom@gmail.com

  

                                                                              
Sommarcafé med loppis 27 juni-19 augusti  
i missionshuset! 
Måndagen den 25 juni 18:30 träffas vi för att stäl-
la i ordning. 
Kom gärna med ditt bidrag till loppisen!  

Musikfesten i Stärkesmark  
lördagen den 4 augusti! 
TIF ansvarar för caféet.  

Cykellotteri kommer att ordnas under sommaren! 

 

Cykelfesten 16 juni! 
Glöm inte att anmäla & betala. 
Betalning sker till:  
Länsförsäkringar bank  
Senast 7/5 

 

Konto: 9022.26.430.82 
Betalning = bindande  
Glöm inte att ange namn och 
adress.   

Efterfesten hålls i Byahuset  
Stärkesmark   

Spark 200 kr. 
2 vilfåtöljer i rotting, 1000 kr. 
1 bokhylla, ekfanér, 80x30x202, 
200 kr. 
1 bokhylla, ekfanér, 60x30x202, 
200 kr. 
Desirée och Lasse,  
300 49, 070-322 14 58, 
ordmakaren@vannas.net

     

Sökes: Garageplats 
Jag funderar på att ställa av ena 
bilen vintertid, när vi flyttar till 
stan. 
Någon som har en garageplats  
eller liknande, oktober-april? 
Desirée, 300 49  
ordmakaren@vannas.net

 

http://www.tvarabacksbygden.se/


 
Idrottsklubbens styrelsemöte måndagen den 7 maj 19:30 i klubblokalen.  

Motionsorientering 2012 
Från slutet av april till slutet av september (ej juli) arrangerar Vännäs OK och Tväråbäcks IK  

motionsorientering (www.vannas.motionsorientering.se

 
) varje måndag 18:30. Vid varje tillfälle finns 3 banor, 

en kort och lätt (gul nivå c:a 2 km) för nybörjare, och 2 längre (4-6 km, röd-violett) för vana orienterare. 
För nybörjare erbjuds också en kortare instruktion/introduktion innan start!  

I normalfallet används Sportident stämpelsystem. Hyrbrickor finns! 
Mer info samt detaljer om samlingsplats: (www.vannasok.se)  

Nybörjar- och ungdomsträning 2012  
I samband med arrangemangen ovan har vi träningar för våra ungdomsgrupper. Nybörjare är hjärtligt välkom-
na, gärna med minst en förälder, till säsongsstarten den 23/5!  
Mer info: www.vannasok.se

 

. Frågor: vannasok_mail@yahoo.se

  

**************************************************************************************** 
Fototävling  Tema vatten

 

Våren är äntligen här och det smälter snö och is överallt. Resultatet blir som bekant vatten och vår hembygd 
fullkomligt kryllar av sjöar, bäckar, pölar, badkar, tjärnar, åar, forsar, surdiken, dammar, diskbaljor, gölar och 
andra platser där vatten trivs och det händer spännande saker.  Så glöm inte kameran när du går ut, låt fantasin 
flöda lika fritt som vattnet och ställ upp i årets fototävling på Jämteböledagen den 1:a juli. 
Som vanligt är det besökarna som utser vinnarbilden och reglerna är väldigt enkla: Bilden skall vara tagen i 
Jämteböle eller i trakterna däromkring (Tvärnytts spridningsområde) och bilden skall vara tagen av dig.  
Max 3 bilder/deltagare och max storlek 20x30 cm. Vi kan ordna utskrifter av högsta klass till självkostnads-
pris. Dina bilder eller bildfiler vill vi ha senast 26 juni. 
För mer info: Jon Johansson Nurse 0935-420 33, 070-345 55 33 jon.nurse@hotmail.com

    

                            
Jämteböleortens bygdegårdsförening 

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

23 april Stads orientering i Vännäs 
  7 maj Sprint Vännäsbadet 
14 maj Sprint Vännfors 
21 maj Vännäsby 
28 maj Vännäsby 
  4 juni Stärkesmark 
18 juni Tvärålund 
25 juni Pengsjö 
  2 juli  Pengsjö 

  6 augusti Strand 
13 augusti Starberget 
20 augusti Middagsberget 
27 augusti Dalsjö 
  3 september Sprint Vännäsbadet 
10 september Sprint Hemberget 
17 september Natt-OL Tväråbäck 
24 september Natt-OL Hemberget 

Cykelfesten 16 juni! 
Glöm inte att anmäla & betala. 
Betalning sker till:  
Länsförsäkringar bank  
Senast 7/5 

 

Konto: 9022.26.430.82 
Betalning = bindande  
Glöm inte att ange namn och 
adress.  
Efterfesten hålls i Byahuset  
Stärkesmark 

Spark 200 kr. 
2 vilfåtöljer i rotting, 1000 kr. 
1 bokhylla, ekfanér, 80x30x202, 
200 kr. 
1 bokhylla, ekfanér, 60x30x202, 
200 kr. 
Desirée och Lasse,  
300 49, 070-322 14 58, 
ordmakaren@vannas.net

   

Sökes: Garageplats 
Jag funderar på att ställa av ena 
bilen vintertid, när vi flyttar till 
stan. 
Någon som har en garageplats  
eller liknande, oktober-april? 
Desirée, 300 49  
ordmakaren@vannas.net

     

http://www.vannas.motionsorientering.se
http://www.vannasok.se
http://www.vannasok.se

