
Tvärnytt
November 2011 

Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF)  Bankgiro  5627-2107 
   och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK)  Bankgiro  219-3316 

  http://home.vannas.net/tvaraback

   
Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer i december. 
Manusstopp 25 november.

 

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 
Telefon: 300 51  
E-post: johansson.nilsland@vannas.net  

Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,  
till mig måste Du uppge ditt namn.  

Det stannar mellan oss två. 

       

 

GAMMLIAMARKNADEN 3-4 december 
Vill du vara med och baka och göra godis inför 
Gammlia?  Kontakta Kristina!  

Vi träffas i skolans kök söndagen den 27 november 
11:00-16:00 samt torsdagseftermiddag den  
1 december 18:00-21:00   

Önskar Du istället baka och göra godis hemma?  
Intresseföreningen betalar ingredienserna.  

Vill du vara med under Julmarknaden på Gammlia? 
Anmäl till Kvarnfors Kristina 300 82 
070-651 54 56   kristina.ulvcrona@starkesmark.se

   

Alla är Varmt Välkomna! 

" Stort TACK till TIK för den fina blomman i 
samband med min disputation!" 

/Kristina  

TACK  till Er som städade efter medlemsfesten!  

TACK till Anna och Lars-Åke som arbetat med 
jultallbelysningen !  

Förskolebyggnaden  är nu på plats. 
Verksamheten startar januari 2012.  

Inflyttningskampanjen slutgiltigt besked från  
Länsstyrelsen angående projektpengar dröjer. 
Kampanjen blir något fördröjd, men beräknas ske un-
der våren 2012.  

Ullmaxkollektionen finns hos Kristina. 
Är Du intresserad av att beställa varma härliga kläder 
inför vintern. Kontakta Kristina!  

Kommunens Intresseförfrågan gällande matartrafik 
Tväråbäck-Vännäs har tyvärr INTE gått ut till alla 
hushåll i målgruppen 16-65 år. 
Tväråbäcksbygden består av 21 byar, där Tväråbäck 
är navet! 
Du/ni som inte fått denna Intresseförfrågan kontakta 
Gunnel Granath  gunnel.granath@vannas.se

 

0935

 

14 000 

        TIF  Datum att minnas! 
                  
                 After Work.  
                       fredagen den 11 november 18:00 i 
                       Byarnas Hus    

Intresseföreningens styrelsemöte.   
Tisdagen den 22 november 19:00 i Holken

  

Gammliamarknaden lördagen den 3 och söndagen 

 

4 december

 

                                     

 

Stort varmt GRATTIS till två av bygdens duktiga 
ambitiösa kvinnor.  

Som båda disputerat under hösten 2011.  

Kristina Ulvcrona i biologi 
och 

Helena Wållberg i bioteknologi  

Lycka till i framtiden! 

http://home.vannas.net/tvaraback


 
TIK informerar  

   
Glöm inte att anteckna din vardagsmotion. Postlåda med TIK- dekal och anteckningsbok för det ändamålet 
finns uppsatt på anslagstavla i Jämteböle, Stärkesmark och på skidkuren i Tväråbäck. 

 
Ett stort tack till alla som hjälpte till under röjardagen, i skidspåren!  PS fikat va lika gott som vanligt DS   

TIK/Skidsektionen     

Nästa styrelsemöte måndagen den 12 december kl. 19:30 hos Ulla Stridfeldt-Sjöström

      


