
Tvärnytt  
Mars 2018 

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

http://www.tvarabacksbygden.se/  

Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 
 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer  under april månad. 

Manusstopp fredag 30  mars 
Material mottages tacksamt! av Barbro Johansson 

mobil: 073-089 70 54 

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 torsdag 15 mars 19:00 

I Isbiten (skolan) 

* 

Freda i Byarnas Hus! 

  16 mars 18:00 

* 

 

Tryckningen sponsras av : 

GLÖM INTE! Betala in medlemsavgiften till  Intresseföreningen (TIF) för 2018. 

OBS! Nyinflyttade till bygden välkomnas med gratis medlemskap första året. 

Lediga lokaler i f d skolan i Tväråbäck 
      

Fina källarlokaler finns att hyra, lämpliga för hantverk, företag eller liknande.  

     Klassrum på övre plan är också ledigt. Sprid gärna vidare till folk du känner  

– bra att få in hyresgäster i huset! 

 

Ett förslag är att inreda lagerutrymmen i en del av huset, för privatpersoner  

     eller företag. Är du intresserad av att hyra lagerutrymme? Hör gärna av dig till  

Lennart 070 219 51 61 eller Ingrid 070 552 11 00. 

 

Vännäs kommun fortsätter att hyra förskolelokalerna, och f d skolköket hyr  

     Anne Sténs som tillverkar saft, marmelad, praliner, skorpor m m.  
 

 

 

Freda i  Byarnas hus 16 mars 18:00 
Ett utmärkt tillfälle att bekanta sej med bygdens  

boende. DU tar med det DU önskar äta och dricka.  

Tallrikar, glas, bestick, mikro m.m finns på plats. 

Gott om lekutrymmen för de mindre barnen. 

Varmt Välkomna! 

INTRESSEFÖRENINGENS 

ÅRSMÖTE torsdag 15 mars 19:00 
I Isbiten/skolan 

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika. 

VÄLKOMMEN 

http://www.tvarabacksbygden.se/


                          

 Styrelse 2018 

Ordförande Margareta Martimo Johansson 

Kassör Inga-Liz Wållberg 

Sekreterare Lucia Johansson 

Ledamot Kristina Ulvcrona 

Ledamot Jenny Lahti 

Ersättare Linda Stenberg 

Ersättare Emilia Häggblom 

 

…. att skidåkare är varmt välkomna att vara med i TIK i Spåret , tisdagkvällar från kl 18 finns vi i och runt 

skidspåren för att umgås, åka skidor och fika i skidkuren. Alla åldrar är välkomna! 

…. att Barngympan är i full gång och en väldigt omtyckt aktivitet bland barnen som deltar. 

…. att Pump är igång med ett stort antal deltagare. Det är otroligt roligt! 

…. att det går att lösa gymkort 100kr/mån + medlemskap i TIK.  

Ta kontakt med Linda Stenberg, 070-605 81 38 eller Margareta Martimo Johansson, 070-797 22 85.  

Nytt för 2018 är att det går att lösa Familjekort. De första två i familjen betalar 100 kr/person och månad, 

tredje personen eller fler betalar 50 kr/person och månad. Gäller för de som är skrivna på samma adress. 

Passa på att använda friskvårdsbidraget från din arbetsplats. 

 

Medlems- samt terminsavgift till TIK. Bg. 219-3316. OBS! Glöm inte att märka era inbetalningar med ex 

barngympa, gymmet eller Pump samt namn på den som betalningen står för. 

                

 

 

 
 

BYAFRUKOST 

PÅ TVÄRSSAN 

LÖRDAG 17 MARS 10:00-11:30 

 
 

Tema:  

”En resa bland svullna leder och  

stukade hjärtan” 

med Solveig Wållberg-Jonsson och 

Kristina Eriksson. 

 

Inbjudare: Kia och EFS. 

Anmälan till Kia: 073-811 46  84 eller 

AnnaLena: 070-564 57 68. 

 

VÄLKOMNA! 

TVÄRNYTT maj 2007-mars 2018 
Marsnumret 2018 blir mitt sista som  

ansvarig utgivare. 

 

Efter 11 år som ansvarig utgivare/redaktör av 

informationsbladet Tvärnytt och uppdatering av 

hemsidan. 

http://www.tvarabacksbygden.se/ 

Är det dags för mej att tacka för dessa år. Det 

känns bra att jag varit med att förmedla för byg-

den viktig information. 

 

Intresseföreningens årsmöte 15 mars  

utser min efterträdare. 

Jag önskar den personen Lycka till! 

/Barbro Johansson 


