
Afterwork i Byarnas Hus 
Fredag 10:e Maj kl 18.00 

Ta med det ni vill äta och dricka. tallrikar, glas, 
bestick finns på plats. Välkomna! 

Nästa styrelsemöte TIF 23:e Maj 18.30 Tvärssan. Möte med kontaktombud , alla är välkomna! 

Försommarfest med Årsmöte  
 Stärkesmarks Byaförening 
 
18:e Maj  kl.14:00  
kl.18:00 tänder vi grillarna  och njuter av 
vårsolen I gott sällskap 
Ta med det du  vill grilla och dricka  
Självkostnadspris i baren! 
Vi bjuder på Efterrätten  
Välkommen till Byahuset!  

 
/ Styrelsen Stärkesmarks Byaförening 

 
Dags att anmäla sig till årets Cykelfest som går 
av stapeln lördag den 15/6 . Vi cyklar runt 
bland bekanta och grannar,  bjuds eller bjuder 
på förrätt, varmrätt och efterrätt. 
Förrätt kl. 16.00 
Varmrätt kl. 18.00  
Efterrätt kl. 20.00. 
Vi samlas i Stärkesmarks byahus för en 
hejdundrande efterfest kl. 21:30  
 
Anmälan görs genom att swisha 150kr/person 
till Elin Bolinder på 073-0385002 senast 
söndag 19/5, skriv namn! 
 Smsa också namn, adress, ditt 
telefonnummer, specialkost  
Singel eller ”dubbel” spelar ingen roll! Alla kan 
vara med!   Hoppas vi ses! 

/Elin, Anna, Pia & Camilla 

Tvärssan 6:e Maj kl. 19.00  
OBS! notera datumet.   
Feltryckning i tidigare nummer. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika  Välkomna! 

/ Bo Öberg 

Årsmöte 
 Jämteböle-Stärkesmark-Tväråns FVO 

Uppdatering av tväråbäckbygdens hemsida 
www.tvarabacksbygden.se 
Om ni ser inaktuella uppgifter på hemsidan maila 
gärna till. Tvarnytt@gmail.com 
 Tack på förhand!  /Magnus Rudolfsson 

TIF´s Sommarcafé 
Söndagar 30 juni - 25 augusti. 

18.00-21.00  

Vill du vara värd för fikat en söndag i sommar?  

Anmäl dig till Kia 

Tel: 0738114684 

Informationsmöte inför 

 sommarens cafékvällar 
19 juni kl 18.30 på Tvärssan 

 
Landsbygdshelg  med 

byarunda 
10-11 Augusti 
Arrangeras av  

Lokalt och Nära  
Mer info kommer 

längre fram! 

Save the date!  

mailto:Tvarnytt@gmail.com


Lekstuga Sökes! 
Renoveringsbehov är inga problem. Helst i Tväråbäcksbygden så den 
enkelt kan transporteras till Västra Stärkesmark. Kan hämta tidigast då 
vägen är farbar, brukar vara i början på juni.  
Desirée Kemi-Wikzén, 070-322 14 58  
desiree.kemi.wikzen@gmail.com 

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 
 
Sommarutmaningen 2019            
Bike run, Inne eller ute, cykla, spring, gå, stavgång eller löpning. 
30 mil på en sommar! Utmana en vän och haka på! 
Utmaningen pågår under juni, juli och augusti med sista anmälningsdag 31 Maj 
 
Barnutmaningen (upp till 15 år), fritt valda fysiska aktiviteter vid 60 tillfällen under samma period 
 
Aktiviteterna rapporteras in 1/9 . Fina priser lottas ut till alla som fullföljt utmaningen!  
Anmälan till Maggan Margareta Martimo Johansson , 070-7972285 
 

Lycka till! 
TIK TACKAR! 
Ett stort tack till alla som åkt med ”TIK i spåret” på tisdagarna och en eloge till er som arbetat med att hålla 
spåren  och isen åkbara i vinter , bra jobbat! 
 

Nästa Tvärnytt 
Kommer i början på Juni 

Deadline för inskickande av material – 
Fredag den 31:a Maj 

 

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 
Nu händer det! Efter ett flertal möten med förskola och TIF styrelse så har det nu börjat hända saker. I 
sommar kommer det bland annat att sättas upp en lekställning på förskolans gård. Fritt fram för alla barn i 
bygden att nyttja den när förskolan inte gör det!  
 
Vi kommer att behöva hjälp med montering och nedgrävning när ställningarna anlänt. Hör av er till oss om ni 
vill vara med! / Samira och Lena  
 

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. 

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