
Tvärnytt
November 2012 

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 i december 
Manusstopp 25 november

 

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 18 
E-post: johansson.nilsland@vannas.net  

Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,  
till mig måste Du uppge ditt namn.  
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datum att minnas! 
After Work  fredagen den  

9 november 18:00 i Byarnas Hus.  

Styrelsemöte torsdagen den 15 november 
19:00 i Byarnas Hus  

18 november Höstcafé 14:00-17:00 
i Missionshuset Tväråbäck 

After work fredagen den 9 november 18:00  i 
Byarnas Hus. 
Ta med det Du önskar äta och dricka, allt annat finns 
på plats! En stunds trivsam samvaro är aldrig fel! 
Och ta gärna med barnen, det finns gott om plats för 
dem att springa runt på. 
********************** 
Styrelsemöte torsdagen den 15 november 19:00 
I Byarnas Hus (Holken) 
********************** 
Höstcafé söndagen den 18 november 14:00-17:00 
Kom träffas, trivs & fika! 
Du är Varmt välkommen! 
********************** 
Skrotinsamlingen: Resulterade i 10130 kg insamlat 
skrot á 80 öre /kg.  Intäkterna blev 2 657 kr 
(Kuusakoski debiterade 7 timmar för hämtning, läm-
ning och tömning av 2 containrar) 
********************** 
Städlistan i Byarnas Hus: Det är rätt så tomt på den. 
Har Du möjlighet att städa vid något tillfälle??  
Lista/schema finns uppsatt i entrén Byarnas Hus.  

Det kommit fram önskemål om att ha möjlighet att gå 
in direkt på hemsidan och anteckna sig för städtid. 
Vår webbansvarige Tommy skall titta på det. 
EVENTUELLT går det ordna.  

OM det går lösa hoppas vi att städschemat fylls på 
direkten.        

Svar från kommun på våra frågeställningar! 
Ang. rinken: Inför vintersäsongen 2012 diskuterade 
vi med skolan huruvida man ville ha rink eller inte ur 
ett helårsperspektiv. Då bestämdes det att rinken inte 
skulle sättas upp

 

Ang. trasiga vägbelysningar: Vi har ett kabelfel i 
Tväråbäck som vi försöker att åtgärda. Problemet är 
att hitta var felet är. Förhoppningsvis har vi en lös-
ning, i alla fall provisoriskt, under nästa vecka. (42)

 

Ang. felvänd varnings skylt (lekande barn): Skylten 
åtgärdas under denna vecka. (41)

  

Med Vänlig Hälsning 
Jonas 

Mitt emellan våra födelsedagar firar vi 120 
år...  
Fest på Hotel Vännäs lördagen den  
29 december 18:30 
Middag, dans och musik till Kalasorkes-
tern! 
Inga presenter, istället en kuvertavgift. 
Anmälan senast 15/12. 
Välkomna! 
Solveig & Pelle 
070-676 60 98, 073-068 55 74  
0935-301 25  
solveig.wallberg.jonsson@medicin.umu.se

 

http://www.tvarabacksbygden.se/


 
Styrelsemöte torsdagen den 22 november 19:30 i klubblokalen  

Glöm inte att notera dina motionsrundor i någon av TIK:s brevlådor. Detta för att få så 
många lotter som möjligt på årsmötet. 

****** 
EN UTMANING FÖR DIN EGEN SKULL! 

Vill du orka mer? Bli starkare och smidigare?  Gymmix kraft och styrka  4 olika pass som passar ALLA!  
Exempel: Kom igång, yoga, stark och smidig.  Söndagar 19:00-20:00 Onsdagar  20:00-21:00 
Ta med en träningskompis och börja träna med oss! Utlottning av presentkort vid TIK årsmöte i mars 
Visst ses vi!  /Tina, Maggan, Linda, Kristina 

Välkomna på Julgröt! 
Den 9 december 15:00 eller 18:00  

i Jämteböle bygdegård 

Efter välkomstglöggen blir det risgrynsgröt, hembakt mjukkaka med skinka och ost.  
Frukt, kaffe och kaka. Julklapp till barnen.  

50 kr för vuxna och gratis för barnen  

Ring Gulli för att boka bord. Meddela också vilken tid ni vill äta.  
0935-420 25 eller 070-233 41 91 

Jämteböleortens bygdegårdsförening. 
*************************************************************************** 

Att åka kollektivt! 
Nu går 14 tåg i vardera riktningen från Vännäsby-Umeå.  De flesta av dem passerar Tväråbäck  
(och Tvärålund), men stannar inte.  

Förslag: Vi jobbar hårt för att få ett tågstopp i Tväråbäck, samarbete med Tvärålund som hunnit långt i samma 
fråga. Det är i princip att få Trafikverket att ändra sig det handlar om.  

Metod: Aktivt bearbeta kommunpolitiker + länstrafiken. Demonstrationer lördagar vid järnvägen i Tväråbäck/
Tvärålund. Enkät som vi gör själva: VAD skulle få dig att åka kollektivt istället för bil?  

OBS!! 
Klicka in på nedanstående länk så ser Du avgångar  Vännäsby-Umeå alternativt 
Vännäs-Umeå 
Från och med 9 december nya turlistor  

http://norrtag.se/tidtabell.html
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