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Maj 2015
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 styrelse-och kontaktombuds möte torsdag 21 maj 19:00 i Skolan.
VÄLKOMMEN!
KRISBEREDSKAP: Tisdag 12 maj 19:00 i skolan.
Lär dig mer om kommunens krisberedskap och hur du själv kan hantera konsekvenserna av en
kris. Kom och lär dig mer om din förmåga att själv kunna hantera konsekvenserna av en svår
störning i viktiga samhällsfunktioner och kunna tillgodose de grundläggande behoven som
mat, vatten, värme och information.
Arr: /TIF och Civilförsvarsförbundet
MÅLNING av Byarnas hus samt den nya fasadpanelen på skolan skall ske under
försommaren. Blir vi många som hjälps åt går arbetet fort &lätt.
Information om när och hur kommer i nästa Tvärnytt, via mail och på bygdens Facebook sida.
Kontaktperson: Lennart Engström 070-219 51 61 lennart.engstrom@cranab.se
Idrottsklubbens
Styrelse 2015
Lucia Johansson
Kerstin Häggblom
Magnus Rudolfsson
Kristina Ulvcrona
Margareta Martimo
Johansson

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Linda Stenberg
Jenny Eriksson

ersättare
ersättare

ledamot

LOTTERI
Intresseföreningen
planerar för ett större lotteri
1:a vinst är en
friggebod (se bild)
Andra vinster är motorsåg,
högtryckstvätt, mourika
och presentkort.
Lottpris 20 kr!

TIF– datum att minnas!

Nästa Tvärnytt.

*After Work fredagen den 8 maj 18:00
i Byarnas Hus.

Kommer 6 juni Manusstopp fredag 29 maj

*Krisberedskapsinfo tisdag 12 maj 19:00
I Skolan

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

*Styrelse/kontakt ombuds möte torsdag 21 maj 19:00
i skolan.
Senaste nytt alltid på:

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

www.tvarabacksbygden.se

Det stannar mellan oss två.

STÄRKESMARK 2015
AKTUELLT FRÅN STÄRKESMARKS BYAFÖRENING

visst är du med?

HÄNDER I BYN

Gamla och nya medlemmar varmt välkomna!

Vi gör som vanligt i ord-

Det händer mycket i Stärkesmark, det har du säkert märkt. Och du vet
ju också att det är vi bybor och stugägare som ser till att vi får en
trivsam by med trevliga aktiviteter. Nu hälsar vi i byaföreningen
gamla och nya medlemmar välkomna till ett nytt verksamhetsår!
Och du, du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften?
Inte mycket pengar för var och en av oss, men många bäckar små…

ning badplats, brygga och
grillplats vid sjön, samt
rustar till kring Byahuset.
Årsmöte 30 maj
Cykelfest 6 juni

BYAFÖRENINGENS STYRELSE fram till årsmötet 30 maj
Ordförande: Camilla Myhr 070 -309 98 88
Ledamöter: Peder Karlsson, Ulla Karlsson, Pia Nilbrink, Anton Bingebo,
Mona-Lill Persson, Ingrid Marklund
Ersättare: Folke Eriksson, Johan Bolinder

Sommarpub i juli
Nyårsfest 31 januari
Och säkert händer något mer:

ÅRSMÖTE

Kolla byns affischtavlor och

LÖR 30/5 14:00

www.starkesmark.com!

I BYAHUSET
17:00 GRILLAR VI MEDHAVD MAT
VÄLKOMNA!

