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Tvärnytt
Mars 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

INTRESSEFÖRENINGENS ÅRSMÖTE
tisdag 18 mars 19:00 i Byarnas Hus
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Information om skolhuset
fika & lotteri.
VÄLKOMNA!!

MEDLEMSMIDDAG
Lördag 22 mars 18:00 i Byarnas hus
Intresseföreningen bjuder nyinflyttade till
bygden 2013 på middag. Övriga vuxna betalar
75 kr/person, barn under 15 år 25 kr/person.
Anmälan senast måndag 17 mars till Kristina
Ulvcrona 0935-300 82,, 070-651 54 56
kristina.ulvcrona@starkesmark.se

I skrivande stund (20 februari) pågår förhandlingar med kommunen samtidigt som arbetet med att anpassa
skolan till förskoleverksamhet har påbörjats. Kommunen har väldigt bråttom med att frigöra nuvarande baracker för att flytta dem till Vega skolan. Kommunen har så bråttom så att det inte blir riktigt bra med den
process som vi tycker att detta ska ha med att TIF, förskolan, föräldrar mfl får vara med och påverka. Att påbörja arbetet innan fullmäktige haft sitt möte och TIFs årsmöte är genomfört är en medveten risk som tjänstemännen tar med godkännande av kommunstyrelsen. Förhandlingarna går i övrigt framåt och inga stora frågetecken finns. Vi vill att den verksamhet som startar är så bra som möjligt och att om kommunen lägger ner sin
verksamhet så ska vi ha möjlighet att med bästa möjliga förutsättningar starta upp själva i någon form. Detta
innebär att verksamheten ska lämnas orörd, såväl fasta som lösa inventarier ska lämnas kvar. Vi har även
andra idéer som vi kan förverkliga i skollokalerna. Det är jätteviktigt att du kommer till TIFs årsmöte
18 mars för att vara med och påverka för att detta ska bli rätt beslut för bygden.
För förhandlingsgruppen gm Lennart Engström

Årsmöte för Taggens fastigheter söndag 23 mars 18:00 i Holken Byarnas Hus
Nu ska vi som bor i Tväråbäcksbygden ta över och utveckla skolhuset till något bra för hela bygdens framtid.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, med bl a val av ny styrelse och fastställande av medlemsavgift + frågan
om att Taggen ska driva skolhuset.
Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna. Det finns möjlighet att bli medlem i anslutning till årsmötet.
*Öppet styrelse möte tisdag 4 mars 19:00
***
*After Work fredag 14 mars 18:00
I Byarnas Hus.
***
*TIF:s Årsmöte tisdag 18 mars 19:00
***
*Medlemsfest lördag 22 mars 18:00
***
*Taggens årsmöte söndag 23 mars 18:00
***
*Idrottsklubbens årsmöte måndag 24 mars 19:00

Nästa Tvärnytt.
Kommer 6 april
Absolut manusstopp 28 mars!
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.

Din lokala idrottsklubb behöver ditt bidrag.
Betala medlemsavgiften
100kr/familj, 50 kr enskild medlem och 30 kr för barn till BG 219-3316.
***

Välkomna till Idrottsklubbens årsmöte måndag 24 mars 19:00 i Byarnas Hus!
Gratis lott när du kommer på årsmötet, dessutom utlottning av fina priser bland er som deltagit i motionsaktiviteter och som antecknat er vardagsmotion i TIK:s lådor. Gratis fika!
Varmt välkomna!

Cirkelledarutbildning
vänder sig till alla våra cirkelledare som ska bedriva cirkelverksamhet inom Studiefrämjandet. Den syftar till att stärka kvaliteten i
Studiefrämjandets verksamheter och att alla våra ledare får insikt i
vår verksamhet och organisation. Det är av stor vikt att cirkelledarna får kunskap om hur man gör en arbetsplan och fyller i en cirkellista samt ansvaret som är förknippat med detta.
Vi önskar därför Dig som är intresserad varmt välkommen till
Cirkelledarutbildningen L1, måndagarna den 10/3 och 17/3
kl:17-21. Vi bjuder på middag! Plats: Byarnas Hus, Tväråbäck.
OBS! Närvaro krävs under båda tillfällena.
Vid frågor och anmälan kontakta Margareta på
margareta.martimo@studiefrämjandet.se
Ange även specialkost.
Välkomna önskar Margareta och Andrea,
Studiefrämjandet Vännäs

VÅRCAFÉ
Söndag 6 april 13:00-16:00
I
Missionshuset Tväråbäck
Missionsauktion med Bengt Hedberg
Lördagen den 29 mars 14:00
Andakt: Per-Ivan Palm
Lotteri och servering.
Välkomna till
Missionshuset! / Tväråbäcks EFS.

Medlemmar i Jämteböleortens
Bygdegårdsförening hälsas välkomna till
Årsmöte med semlor hemma hos
Gulli Bergström Söndagen 9 mars 15:00

Intresseföreningen inbjuder till
Vårcafé
Kom till en stunds trivsam samvaro!
Gofika med Tväråbäcksbygdens
berömda pajer!
VÄLKOMMEN!
***
OBS! Sommarcaféet med Loppis startar
Söndagen 29 juni

