
Tvärnytt  
Mars 2016 

Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF)  Bankgiro  5627-2107 

   och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK)  Bankgiro  219-3316 

http://www.tvarabacksbygden.se/  

 
Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer första veckan i april. 

Manusstopp fredag 25 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. 

 

Det stannar mellan oss två. 
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TIF Datum att minnas!  

 

*Årsmöte måndag 14 mars 19:00 

I ungdomsgården Isbitens lokal i 

Skolan. 

 

*Styrelsemöte måndag 21 mars 18:30 

i Isbitens lokal (Skolan) 

 

*Vertygsloppis 12 mars 12-15 

i f.d Skolan 

Måndag 14 mars 19:00 TIF:s Årsmöte 

I ungdomsgården Isbitens lokal  (skolan) 

Sedvanliga årsmöteshandlingar delas ut på mötet. 

Fika och lotteri. VÄLKOMNA! 

*** 
Måndag 21 mars 18:30 Styrelsemöte 

I Ungdomsgården Isbitens lokal (skolan) 

*** 
Ullmax: Nästa visning & beställning 8 mars i sam-

band med bokcafét. 

*** 

Verktygsloppis lördag 12 mars 10-15 (i skolan) 

OBS! Datum & tid. 

Det händer en del i fd skolhuset. I skrivande stund är 

alla lokaler i huset uthyrda utom ett klassrum på över-

våningen! 1 mars flyttar ett företag som arbetar med 

ull & skinn in i fd träslöjdlokalen. Maskiner & verk-

tyg säljs till den som vill köpa– kontakta Ingrid 

070-552 11 00 eller Lennart 070-219 51 61  

Bertils Kök & Käk flyttar till annan ort, men det finns 

nya eventuella hyresgäster. Ombyggnation av försko-

lan är klar- och vi har fått positiva reaktioner från per-

sonal och rektor. Gymmet i källaren är inrett och öpp-

nar snart i TIK:s regi. 

På TIF:s årsmöte 14 mars kommer Aktiebolaget Tvä-

råbäckshus ekonomi och verksamhet att redovisas. 

Och möjlighet för den som vill ställa frågor. 

TIF:s ägardirektiv till aktiebolaget skall beslutas av 

årsmötet. 

 Restaurangschansen: Ett fåtal häften kvar 

Kontakta Emilia 070-674 68 88 

*** 
Cykelfesten 2016 Lördag 18 juni 

*** 
Stärkesmarks Agenda 

Lördag 12 mars Scotercafé 12-15 

Söndag 17 april Musikfestmöte 15:00 

Lördag 28 maj Årsmöte 14:00 

Lördag 6 augusti Musikfest 12-24 

*** 
Extra öppet i Jordkällaren Lördag 12 mars 11-18 

Eftersom det  händer saker den dagen! 

Verktygsloppis, författarbesök och italiensk middag, 

firar Jordkällaren med extra öppet och smakprover. 

 

 
 

VÄLKOMNA/ Ingrid 

http://www.tvarabacksbygden.se/


 

 

Tväråbäcks Intresseförening tillsammans med Bygdegårdarnas Riksförbund 
bjuder in till en vecka med temat  
”Det är väl ingen konst att läsa!” 

 

Under v.10 kommer ett Bibliotek att finnas iordningställt i korridoren på övervåningen i Skolhuset, Tväråbäck. 
 

Tisdag 8 mars 18-21 Bokcafe. Temat för kvällen är Kvinnliga författare, Internationella kvinnodagen till ära.  

Gofika och kaffe/the 25kr, kontant. 

 
Torsdag 10 mars  18-21 Bokcafe. Gofika och kaffe/the  25kr, kontant. 

 

Lördag 12 mars 18:00 Italiensk afton med Bo Hagström.  
 

Vi önskar alla varmt välkomna! 
 

------------------------------------------------------------------- 

 
Varmt välkommen till en kväll med Bo Hagström. 12 mars 18:00 i Byarnas Hus, Tväråbäck. 

Bo  berättar om sina böcker, resor och om sitt vin.  
Boken, Solens hälsa, utsågs till världens bästa kokbok på kokboks-VM i Peking. 

 
 

 

Kvällens meny med inspiration från Italien                                                                                                          
  

Kycklingklubbor a`lórange med couscous 

Vegetariskt alternativ Paj med ugnsbakade körbärstomater 

Till maten serveras grönsallad och bröd samt Bo Hagströms vin ”Solens vin”, cider eller mineralvatten. 
Dessert Citroncheesecake med kaffe eller the. 

200kr/person.            

 

Anmälan senaste 6 mars till Kristina Ulvcrona 070-651 54 56 
 


