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Tvärnytt
Maj 2014
Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) Bankgiro 5627-2107
och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) Bankgiro 219-3316

http://www.tvarabacksbygden.se/
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Ansvarig utgivare: Barbro Johansson

Öppet Medlemsmöte måndag 12 maj 19:00
i Jämteböle bygdegård.

Skolhuset: Detta har hänt

Fika serveras! ALLA är Välkomna!
/Styrelsen

Vi har också förberett för att bilda ett bolag som kan
driva huset.

Efter beslut på Intresseföreningens årsmöte har styrelPå dagordningen: Skolhusets framtid, fastställande av sen förhandlat vidare med kommunen om villkoren
för att ta över huset.
stadgeändringar, sommarens aktiviteter m.fl frågor.

Ett bolag som helt ägs av Intresseföreningen.
/Styrelsen

Ge och ta-skåpet öppnar på Valborg!

Lär dig nya sättet att samåka!

Dags att ge bort det Du inte behöver och att fynda
det Du har användning för.
Premiär 30 april 18:00
OBS!! Ny placering vid skolan/Byarnas hus.
/ Ingrid Marklund

Använd mobilen eller datorn för att hitta smart samåkning dag för dag.
Kom till inspirationskvällen
då Martin Svensson från Be Green Umeå lär oss hur
vi gör, praktisk övning i din egen dator eller mobil.
Datum är inte spikat än, men det blir i mitten av maj,
hemma hos mig i Stärkesmark.
Landsbygdshelgen 9-10 augusti.
Efter fjolårets succe med Loppisrundan satsar vi ännu Hör av dig om du vill vara med!
ingrid.marklund@starkesmark.se
mer i år.
Loppis, caféer, aktiviteter, hantverk, mat och kultur i
Hyra Husvagn!
ALLA Vännäs byar.
Vill Du vara med? Kontakta mig senast 26 maj!
Vi önskar hyra en husvagn med förtält cirka en vecka
Gärna innan!
kring månadsskiftet juni/juli.
ingrid.marklund@starkesmark.se
Vänligen/ Linda och Sebbe Stenberg - Tväråbäck.
Kontakta oss på 070-605 81 38.
Jämteböle - Stärkesmark - Tväråns fiskevårdsområde ÅRSSTÄMMA!
Planeras i slutet av maj början av juni. Se annons i Västerbottens Kuriren och på jstfvo.se.

TIF datum att minnas!

Nästa Tvärnytt.

9 maj After work 18:00 i Byarnas Hus
Ta med barnen,, gott om lek/bus utrymmen.

Kommer 1 juni
Absolut manusstopp 23 maj!!

12 maj Öppet Medlemsmöte 19:00
I Jämteböle Bygdegård

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.

Vårruset tisdag 3 juni i Umeå!
Idrottsklubben ställer upp med ett lag.
Sträckan är 5 km.
210 kr utan tidtagning.
260 kr med tidtagning
Har Du lust att vara med?
Anmäl Dig till Kristina Ulvcrona 070-651 54 56

Stärkesmarks byaförening Årsmöte
Byahuset i Stärkesmark
Lördag 24 maj 14:00
På kvällen grillar vi som vanligt medhavd mat och umgås.
Välkomna!

Cykelfesten 2014
Lördag 14 Juni
Anmälan & Inbetalning senast 12 Maj
Anmälan till tbygdenscykelfest@gmail.com
Emilia 070-674 68 88 el Pia 300 60/070-686 36 98
(Uppge ditt & din "partners" namn, adress, och mobilnr vid
anmälan)
Inbetalning sker till Länsförsäkringar Bank
Kontonummer: 9022.26.430.82
Pris: 100kr/pers
(Glöm inte att skriva vem som betalar)
Nya & gamla deltagare är välkomna
Vet du inte vad en cykelfest är?
Besök gärna våran blogg www.tbygdenscykelfest.blogg.se
på bloggen lägger vi ut allt som händer kring cykelfesten.
Vi finns även på facebook som grupp Tbygdenscykelfest.
Vi avslutar kvällen som tidigare år i Stärkesmarks Byahus.
Välkommen önskar
Emilia, Camilla & Pia

Vilda blommornas dag!
Söndagen den 15 juni 11:00
Linnéstigen Jämteböle
Ta med fikakorg och lämplig klädsel
/Svenska Botaniska Föreingen & TIF
Jonas 073-816 12 42

Fototävling
Tema: Helig
Det blir ett lite mer utmanande tema i årets fototävling på Jämteböledagen. Men meningen är fortfarande att temat skall
vara en hjälp för dig att hitta en form för din kreativitet och inte vara en begränsning. Ordet Helig kan betyda otroligt
många saker och har olika innebörd för olika människor. Men det är ett begrepp som alla kan relatera till. Utmaningen
ligger i att ge något av sig själv; att i bild gestalta vad som är heligt för dig. Ordet kopplas ofta samman med religion,
men dess ursprungliga fornsvenska betydelse står också kvar: okränkbar, fridlyst eller något som ej får skadas.
Reglerna är som vanligt enkla: bilden skall vara tagen i Jämteböle med omnejd (Tvärnytts spridningsområde) och det
ska vara du som tagit den. Max 3 bilder/deltagare och max 20x30 cm. Utskrifter av högsta kvalitet kan ordnas till självkostnadspris. Vinnaren utses av besökarna under dagen. Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor och bilderna eller bildfilerna måste vara mig tillhanda senast den 24:e juni.
Lycka till! Jon Johansson Nurse 070-345 55 33 jon.nurse@hotmail.com Eller hitta mig på Facebook!

