
Tvärnytt  
November 2014 

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 söndag 7 december  

 

Absolut manusstopp fredag 28 november. 

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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INFORMATIONSMÖTE 

Onsdag 5 november 19:00 i Byarnas Hus 

Välkommen! 

 

After work fredag 14 november 18:00 i 

Byarnas hus. Välkommen! 

 

Öppet styrelsemöte torsdag   

20 november 19:00 i skolans mötesrum.  

Välkommen! 

Hyresledigt i skolan! 

Det finns lediga lokaler. Kontor, lager el dyl. 

Vi behöver hyresgäster för att kunna hålla igång och renovera huset. 

Tipsa om annons på Blocket! 

http://www.blocket.se/vi/56223316.htm?ca=2 

Kontakt Ingrid Marklund 070-552 11 00 
 

P-plats vid skolan? 
Det är numera Tväråbäcksbygdens Intresseförening som äger  

f d lärarparkeringen vid Rönnvägen. Det kostar 500 kronor/ termin  

att hyra parkeringsplats med motorvärmare. 

NYA FAMILJER TILL TVÄRÅBÄCK? 

Vännäs kommun håller på att inventera vilka möjligheter som finns att ordna lägenheter för nytillkomna 

flyktingfamiljer. Finns lämpliga hus i Tväråbäcksbygden, och vad skulle det så fall innebära? 

Alla i bygden hälsas välkomna till: 

 

INFORMATIONSMÖTE 

Onsdag 5 November 19:00 i Byarnas Hus 
  

Från Vännäs kommun kommer:  

Karolina Johansson, administrativ chef, och Elin Eriksson, inflyttningssamordnare.  
/Tväråbäcksbygdens Intresseförening 

Hej jag är en blivande 15åring som är ute efter lite extra pengar. Har försökt många olika saker för att 

tjäna pengar men inget har riktigt funkat. Men nu erbjuder jag saker som barnvaktande, Djurvakt och lite 

andra saker man kan göra runt huset. 

Pris kan vi diskutera tillsammans och jag är inte så värst dyr heller;)  

Är ni intresserade så maila, smsa eller ring mig:) 

076-106 04 48     dinahshafi@hotmail.com 

http://www.tvarabacksbygden.se/
http://www.blocket.se/vi/56223316.htm?ca=2
mailto:dinahshafi@hotmail.com


Styrelsemöte måndag 17 november 19:00 i klubblokalen. 
 

Onsdagar 20:00 GYMMIX, Torsdagar 19:00 EFIT (Vi börjar utomhus!) Söndagar 19:00 STEP UP. 

 /Tina, Maggan, Linda, Kristina 

Endast Söndag/Onsdag eller Torsdag 150 kr. Alla pass 200 kr  Enstaka pass 50 kr/gång 

 …Och Medlem i TIK!  

       Nya och gamla deltagare hälsas Välkomna! 

  

 

TIK undersöker  om vi kan beställa fler  TIK- overaller, eller om vi ska trycka på helt andra 

plagg. Mer information i kommande Tvärnytt! 

Julgröt i Jämteböle Söndag 7 december  
Vi dukar upp den traditionsenliga julgröten i 

 Jämteböle bygdegård. 

 
Det blir som vanligt två sittningar  

15:00 och 18:00 

Hela kalaset kostar 60 kronor per person  

(barn kalasar gratis). 

  
Anmälan till Gulli Bergström 0935-420 25. 

Senast fredag 5 december 

 

Varmt Välkomna! 

/ Jämteböleortens bygdegårdsförening 

               Missionshuset Tväråbäck 
                Gudstjänst  söndag 9 november 14:00 

      Marie-Louise Marsjögård och Benneth Wållberg, servering. 

 

                  Gudstjänst söndag 23 november 11:00 

                              Jan Nilsson, servering. 

                               

                              VÄLKOMMEN! 

Önskar hyra hus i Tväråbäck vi är en familj på två vuxna och ett barn + hund och katt. 

 

Vi bor just nu i lägenhet i Vännäsby men önskar komma till en mindre plats. 

Vi har båda fastnat för Tväråbäck och tycker det verkar vara byn för oss! 

 

Vi flyttar gärna så fort vi kan och kommer överens om. 

Har du ett hus eller vet nån som har ett hus att hyra ut, 

tveka inte att höra av Dej! Ni kan nå oss på mobil eller mail. 

 

070-653 68 85 sleepingangels@live.se 

/Med vänliga hälsningar Charloth och Jimmy 


