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Tvärnytt
Mars 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

INTRESSEFÖRENINGENS ÅRSMÖTE
tisdag 10 mars 19:00
I skolans mötesrum
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Bostadsutvecklingsgruppen informerar.
Fika & Lotteri.
VÄLKOMNA!!
Tväråbäcksbygdens Cykelfest 2015.
6 juni *5-årsjubileum med "Mystisk Twist”
OBS! Detta är INTE helgen före midsommar, som
tidigare år!

LOPPIS I SKOLAN lördag 14 mars 11:00-15:00

I samband med lokala mat- mässan ordnar vi i
Tväråbäcksbygdens Intresseförening ett loppis
där alla som vill kan sälja grejor.
Ta chansen! Kom och fynda!
Du som har grejor över: Hyr ett loppisbord för
50 kronor!
Kontakta Emilia Häggblom, 070-674 68 88
emilia.haggblom@gmail.com
LOKAL MATMÄSSA lördag 14 mars 11:00-15:00
Bertils KÖK & KÄK inbjuder
Bland mycket annat blir det palt servering.
VÄLKOMMEN!

Rapport från bostadsutvecklingsgruppen
I måndags träffades gruppen som har uppdraget att utreda om det möjligt att bygga bostäder i missionshuset tillsammans med Karolina Johansson från Vännäs kommun. Det var ju tänkt att någon tjänsteman från kommunen skulle
ta fram underlag och undersöka möjligheterna att bygga lägenheter i Missionshuset men de har inte tid pga alla
andra byggprojekt som pågår i kommunen. Detta kommer troligen innebära att vi i gruppen kommer att få lägga lite
mer tid på detta. Om det kommer till skarpt läge att ta fram förfrågningsunderlag mm så kommer externa konsulter
att utföra arbetet och då är det Vännäs kommun som betalar dessa kostnader.
Vi tittade på lokalen och pratade om förutsättningarna för att komma vidare.
Vi var överens om att vi vill behålla delar av huset för att kunna ha det som en mindre möteslokal för sommarkafé
mm.
Johan tog på sig uppdraget att ta fram ett budget pris på kostnaden för att bygga 4 lägenheter; 2 st 2:or och 2 st 3:or.
Vi tänkte att det skulle vara bra om en tvåa och en trea skulle kunna, på ett enkelt sätt öppnas upp så att det blev en
femma om en större familj skulle vilja flytta in.
Lennart kommer att kontakta Boverket och Energimyndigheten för att se om det finns möjlighet till ytterligare bidrag. Som vi sagt tidigare så är det helt avgörande att kommunikationerna kommer att fungera för att vi ska kunna
gå vidare. Denna fråga utreds parallellt.
Vi kommer att redovisa det vi hittills kommit fram till på årsmötet den 10 mars.
Om ni har några frågor och funderingar så är ni välkomna till oss i gruppen så ska vi försöka svara så gott det går.
Bo Öberg; 076-142 53 58

Nästa Tvärnytt.

Margareta Martimo-Johansson; 070-215 15 10
Johan Lahti; 070-689 06 73
Lennart Engström 070-219 51 61
Karolina Johansson, Vännäs kommun 070-232 14 44

Kommer 5 april
Absolut manusstopp 27 mars!
Material mottages tacksamt av:
Barbro Johansson
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 18
E-post: johansson.nilsland@gmail.com

Välkomna till Idrottsklubbens årsmöte måndag 30 mars 18:30 i Byarnas Hus !
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det fika, lotteri och utdelning av priser. Välkomna!
TVÅRÅBÄCKSLOPPET 2015 Motionslopp för alla åldrar
SÖNDAG 15 MARS
Direktanmälan för alla sträckor i Tväråbäck skola 9:00-10:00
11km. Start i Västerbäck klassisk stil
4 km. Start i Brännfors klassisk stil
1km. Start vid Tväråbäck skola klassisk stil
Busstransport till starten 10:30 från skolan
Gemensam start 11:00 i Brännfors
Gemensam start 11:15 i Västerbäck
Gemensam start 10:30 vid Tväråbäck skola
Vätskekontroll finns efter spåret
Mål vid skolan
Startavgift: 80 kronor för vuxna. Barn, ungdomar under 18 år GRATIS
Priser: Priser lottas ut till alla startande deltagare
Tävlingsregler: Sv. Skidförbundets regler gäller
Köldgräns – 15*
Tävlande och publik deltar på egen risk
Vid akut snöbrist inställs loppet.
Upplysningar: Magnus Rudolfsson 072-510 33 33 magnus.rudolfsson@live.se

VÄLKOMNA!

Gudstjänst tillsammans
med Vännäs församling
Annandag Påsk 6 april
11:00
Pastor Kristina Eriksson.
Servering och Påsk-lotteri
Välkomna!
Tväråbäcks EFS
Buss avgår från kyrkorna
i Vännäs och Vännäsby.

After work & showföreläsning
Fredag 20 mars18:30 i Byarnas husTväråbäck
Bertils Kök & Käk serverar:
Helstekt ryggbiff med tillbehör & två såser. (Anmäl om du vill ha vegetariskt alternativ.)
Vildhallonmousse & kaffe till efterrätt.

Showföreläsning:

Tänk om kroppen kunde tänka
En tankeväckande och roande monolog om kommunikation mellan
män och kvinnor, i Sverige och andra länder – där skratten varvas
med eftertänksam tystnad
Du kanske känner igen Lennart Jacobson från den uppskattade föreställning
Tigern, i Tväråbäck. Nu återkommer han med en annan tänkvärd underhållning.

Mat & Showföreläsning: 200 kr
Anmälan senast söndag 15 mars
Förköp:
Emilia Häggblom 070-674 68 88 Ingrid Marklund 070–552 11 00
Kristina Ulvcrona 070-651 54 56 Lennart Engström 070-219 51 61
Tina Engström 070-603 63 96

Välkommen!
Regi:

Tänk om kroppen
kunde tänka…...

