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Tvärnytt
Maj 2016
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

PÅMINNELSE!
Sista anmälningsdag till årets cykelfest är
söndag 15 maj! Anmälan görs till:
tbygdenscykelfest@gmail.com
*************************************
Stärkesmarks byaförening håller årsmöte
Lördag 28 maj 14:00 i Byahuset.
VÄLKOMNA!
På kvällen grillar vi medhavd mat och umgås.
Glöm inte betala in medlemsavgiften till byaföreningen 50:- enskild, 100:- familj till
Handelsbankens BG 485-9906
Glöm inte skriva namn på alla i familjen.
TACK alla som kom till Valborgsfirandet!
TACK alla som skänkt vinster till lotteriet!
TACK alla som kört ris till brasan!
TACK Lennart som tände brasan!
TACK alla ”funktionärer” som skötte fika,
korv och lottförsäljningen.
// TIF & EFS

TIF– datum att minnas!
*Styrelsemöte torsdag 26 maj 19:00 Isbitens lokal.
* Sommarcafé med loppis onsdagar & söndagar
18:00-21:00
3 juli—21 augusti.
*TIF:s Fika ansvar under musikfesten 6 augusti

Senaste nytt alltid på:
www.tvarabacksbygden.se

Nästa Tvärnytt.

Kommer i juni Manusstopp 27 maj
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.
Det stannar mellan oss två.

TIK vill berätta….
att TIK i hallen är tisdagar kl 18-20 och söndagar kl 14-15. Vill ni nyttja halltiden på söndagar ta kontakt med
någon i styrelsen för att få hallen upplåst. Passa på att hitta på något roligt med hela familjen.
att en sommarutmaning, 9 veckor 30 mil, kommer att pågå 13/6-14/8. Under samma period kommer även en
miniutmaning för barn 0-12 år, 9 veckor 30 st. valfria aktivitetstillfällen. Se mer info nedanför.
att det finns öronmärkta pengar till TIKs barn- och ungdomsverksamhet. Vid intresse kontakta TIKs styrelse.
att ett flertal har köpt gymkort men det finns plats för ännu fler att träna. Passa på att lösa gymkort nu under
majmånad 300kr + medlemskap i TIK och träna till sista juli. Ta kontakt med Linda Stenberg, 070-6058138
eller Margareta Martimo Johansson, 070-7972285.
att 31 maj är det dags för Vår Ruset i Umeå. Banan är 5 km och tempot är valfritt. Start kl 19:00. Startavgift
225 kr/pers FunRun eller 275 kr/pers tidtagning. Vid intresse och för anmälan kontakta:
Margareta Martimo Johansson, 070-7972285, senast 15 maj. Ett lag = sex personer = picknick-korg.
Vi vill än en gång påminna om att betala medlems samt terminsavgiften till TIK. Bg. 219-3316.
Sommarutmaning 2016
9 veckor 30 mil och miniutmaning 9 veckor 30 st. valfria aktivitetstillfällen
13/6-14/8 kommer sommarens utmaning att pågå. Om du väljer att cykla, spring, simma, gå och/eller åk rullskidor det är upp till dig. Utmana dig själv eller grannen.
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 uppstart.
Anmäl er till Margareta Martimo Johansson margareta.martimo.johansson@gmail.com senast 12/6.
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 15/8 till Margareta.
vill än en gång påminna om att betala medlems samt terminsavgiften till TIK. Bg. 219-3316.

LÖRDAGSSHOPPA I TVÄRÅBÄCK
LÖRDAG 21 MAJ 11:00
Slår vi upp portarna!
Källaren i f d skolan blir byns Galleria...Forsbacka ull har flyttat in som granne till
Jordkällaren. Kom och bli inspirerad, provsmaka, fika och träffa folk.
Premiärpriser och öppningserbjudanden!
VÄLKOMNA!
/Ingrid & Kia

TVÄRÅBÄCKSHUS HAR BOLAGSSTÄMMA
ONSDAG 18 MAJ 19:00
I SKOLHUSET 1 tr.
Alla är välkomna!

